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WPROWADZENIE 

 

Postęp w dziedzinie nauk medycznych powoduje wydłużenie długości trwania życia  

i wzrost odsetka osób w wieku starszym. Rosnące oczekiwania lepszej jakości życia  

i zmieniająca się rola rodziny sprawiają, że niepełnosprawność i niezdolność do samodzielnej 

egzystencji stały się w Polsce istotnym problemem społecznym.  

Dane dotyczące stanu zdrowia ludności Polski mierzone zachorowalnością, 

umieralnością oraz niepełnosprawnością i niezdolnością do samodzielnej egzystencji wskazują 

na zwiększenie w nadchodzących latach liczby osób niepełnosprawnych oraz w wieku 

starszym. Prognozowany przy tym ujemny przyrost naturalny, a także dane dotyczące długości 

przeciętnego trwania życia, pozwalają na określenie przypuszczalnej liczby osób 

wymagających długotrwałej opieki i pomocy w następstwie chorób lub urazów. Dane 

statystyczne wskazują na fakt narastającego problemu niedostatecznej opieki i pielęgnacji nad 

osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. Zapewnienie odpowiedniej pomocy 

osobom, które z różnych przyczyn nie radzą sobie z problemami życia codziennego wymaga 

rozpoznania tematu, jak również zdiagnozowania zapotrzebowania na rodzaje usług 

pielęgnacyjnych.  

Z publikowanych w ostatnim czasie danych wynika, że rozwiązania problemów osób 

niepełnosprawnych i niesamodzielnych w Polsce są niewystarczające i nie spełniają 

elementarnych oczekiwań tych grup społecznych. Polska wśród innych krajów Unii 

Europejskiej zajmuje końcowe miejsca w niemal każdym z analizowanych czynników1. Wobec 

powyższych kwestii zasadnym stało się podjęcie analizy tematu przez Zespół Obserwatorium 

Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, w ramach 

realizacji zadania „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”. 

Przesłanką do głębszej analizy tematu były również rekomendacje wynikające z badania 

„Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego”.  

Badanie dotyczy sytuacji osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji tj. osób 

niepełnosprawnych, chorych psychicznie oraz przewlekle chorych, jak również osób starszych. 

                                                           
1 A. Wilmowska-Pietruszyńska, „Sytuacja zdrowotna, materialna i społeczna osób niepełnosprawnych  

i niesamodzielnych w Polsce”, Orzecznictwo Lekarskie, 2009, 6(1), s.1 
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Celem przeprowadzonej analizy było zdiagnozowanie kondycji domów pomocy społecznej 

funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego oraz przedstawienie sytuacji życiowej 

osób w nich przebywających. 

Raport składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym opisano działalność  

oraz specyfikę funkcjonowania domów pomocy społecznej. Drugi rozdział zawiera opis 

metodologiczny badania. W części trzeciej przedstawiono komplementarne wyniki badania 

ilościowego przeprowadzonego wśród DPS-ów. Badaniem ankietowym objęto 21 placówek 

funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego. Pozyskane w ten sposób dane 

uzupełniono wynikami badania jakościowego, zrealizowanego w formie wywiadów 

indywidulanych i wywiadu z grupami pokrewieństwa z podopiecznymi przebywającymi  

w placówkach. W tej części raportu zobrazowano sytuację życiową pensjonariuszy  

oraz przedstawiono ich opinię na temat wybranych aspektów jakości życia w domach pomocy 

społecznej, które stają się nowym miejscem życia dla tych osób. Raport zawiera również 

wnioski i rekomendacje wypracowane na podstawie informacji uzyskanych w drodze badania.  
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ROZDZIAŁ I. DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

1.1. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE 

 

Udzielanie świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych w Polsce następuje  

w ramach dwóch sektorów: ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Ponadto część świadczeń 

(usług) udzielana jest nieodpłatnie lub odpłatnie przez grupy nieformalne, organizacje 

pozarządowe i firmy prywatne.  

Najczęściej opieka długoterminowa jest sprawowana w ramach nieformalnej sieci 

wsparcia. W pierwszej kolejności pomoc udzielana jest przez rodzinę, jak również sąsiadów 

 i znajomych. Pomoc środowiskowa, udzielana w postaci usług opiekuńczych przez ośrodki 

pomocy społecznej, to najczęściej pomoc w wykonywaniu codziennych czynność domowych, 

takich jak: robienie zakupów, pranie, sprzątanie mieszkania. Drugi rodzaj wsparcia udzielanego 

przez opiekunki środowiskowe to pomoc w codziennych zabiegach pielęgnacyjnych, ubieraniu 

się etc. Pomoc środowiskowa oferowana przez NFZ to najczęściej opieka paliatywna oraz 

fachowe zabiegi medyczne, takie jak rehabilitacja.  

Osoba niesamodzielna, wymagająca całodobowej opieki – z powodu choroby, wieku czy 

niepełnosprawności i nie będąca w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, 

może zostać skierowana do domu pomocy społecznej lub zakładu opiekuńczo-leczniczego. 

Korzystanie z tych usług zależne jest od samej osoby niesamodzielnej lub jej opiekunów. 

Opieka instytucjonalna oferowana przez pomoc społeczną jest sprawowana w ramach domów 

pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej są instytucjami, które z racji celów określonych 

w ustawie o pomocy społecznej organizują opiekę i udzielają wsparcia osobom potrzebującym2. 

(Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Art.54, 55  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn.zm.)  
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TABELA 1. PODMIOTY OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W POLSCE 

 Pomoc społeczna Ochrona zdrowia 
Pomoc nieformalna 

/sektor prywatny 

Świadczenia 

środowiskowe/ 

ambulatoryjne 

Świadczenia opiekuńcze, 

Specjalistyczne świadczenia 
opiekuńcze, Zasiłki pieniężne 

Świadczenia pielęgniarki 
środowiskowej, lekarza 

pierwszego kontaktu 

Opieka rodzinna, grupy nieformalne 

(rodzina, sąsiedzi, znajomi), opieka 
płatna ze środków osoby niesamodzielnej 

lub jej rodziny, świadczenia udzielane 

odpłatnie (lub za dopłatą) za 
pośrednictwem ośrodków pomocy 

społecznej; mieszkanie w zamian za 

opiekę 

Świadczenia 

półotwarte 

Domy dziennego pobytu, 

ośrodki wsparcia 

Świadczenia 

zakładowe 

(instytucjonalne) 

 

Domy pomocy społecznej              

(7 typów) 

 

Zakłady opiekuńczo-

lecznicze (ZOL), 

Zakłady pielęgnacyjno-

opiekuńcze (ZPO), 

Szpitale /oddziały 

geriatryczne, hospicja i 
odziały opieki 

paliatywnej 

 

Prywatne domy opieki 
 

Źródło: P. Błędowski, „Finansowanie opieki długoterminowej w Polsce”, w: „Opieka długoterminowa w 

Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje.” Warszawa 2009, s.137 
 

 

 
 

1.2 ROZWÓJ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W SYSTEMIE POMOCY 

SPOŁECZNEJ  

 

Zanim dom pomocy społecznej przyjął obecnie realizowaną filozofię funkcjonowania 

przeszedł długą drogę ewolucji od: pierwotnie bardzo siermiężnych miejsc izolacji osób 

chorych psychicznie, nazywanych potocznie przytułkami, do współczesnych 

wystandaryzowanych jednostek zróżnicowanych pod względem zakresu i rodzaju usług,  

w zależności od typu niepełnosprawności osób, które w nim mieszkają3. Zgodnie z zapisem 

ustawy o opiece społecznej z dnia 16 sierpnia 1923 r., powstały pierwsze domy pomocy 

społecznej dla ludzi potrzebujących opieki i wsparcia w celu zapewnienia im pomocy socjalnej 

i medycznej. Opieką objęto starców, inwalidów i osoby kalekie, nieuleczalnie chorych oraz 

upośledzonych umysłowo4.  

                                                           
3 Z. Grabusińska, „Domy Pomocy Społecznej w Polsce”, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, 

s.24 
4 B. Piaseczna niepełnosprawnych intelektualnie  w Łodzi”, w: „Ewaluacja w pracy socjalnej”, pod red. J. 

Szymanowska  , Kraków 2011, s. 348 i 352-353 
4 A. Mielczarek, „Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej i pracy 

socjalnej”, Akapit, Toruń, 2010 r. s.13 
4 Ł. Jurek, „Zmiany stacjonarnej opieki społecznej nad ludźmi starymi w Polsce i wybranych krajach”, Wrocław 

2005, s.197  
4 E. Tarkowska, „Życie codzienne w domach pomocy społecznej”, Warszawa 1994, s. 18, „Ocena jakości usług w 

domu pomocy społecznej. Przypadek Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie  w Łodzi”, w: „Ewaluacja w pracy socjalnej”, pod red. J. Szymanowska  , Kraków 2011, s. 348 i 

352-353 

http://phkowalska.osdw.pl/wydawca/Akapit+Toru%F1,C0050;jsessionid=03A12863BF9E61F18338A446EC06C7C5.s13


 
 
  

 

7 
 

Po II wojnie światowej funkcjonował tylko jeden typ domu – dom opieki, nazywany 

potocznie domem starców, domem opieki społecznej lub przytułkiem. Funkcjonowały również 

DPS-y, które dzieliły się na „(…) domy rencistów, domy dla niewidomych, przewlekle 

chorych, w tym ze schorzeniami układu nerwowego, dla umysłowo upośledzonych dorosłych 

oraz dzieci w wieku od trzech lat i domy dla uzależnionych od alkoholu”5.  

Na początku lat 90. XX w. stacjonarną opiekę społeczną cechowały trudne warunki 

lokalowe (6 - 10 osobowe pokoje), brak możliwości respektowania praw mieszkańców  

do intymności i prywatności (duże budynki dla 200 - 300 mieszkańców), co powodowało zbyt 

duże zagęszczenie6. DPS-y izolowały mieszkańców od rzeczywistości, a charakterystyczna 

instytucjonalizacja potrzeb mieszkańców prowadziła do ich uprzedmiotowienia7. 

W związku z tą niekorzystną sytuacją rozpoczęto proces dookreślenia poszczególnych 

zakresów usług i poziomu ich świadczenia, co miało nastąpić po opracowaniu i wdrożeniu 

standardów świadczonych usług. Przy wypracowywaniu poszczególnych zapisów, kierowano 

się zasadą stworzenia takich norm, które będą sprzyjały tworzeniu warunków w domu, 

mogących w sposób właściwy zastępować dom rodzinny, zapewniając równocześnie 

mieszkańcom opiekę, aktywizację i rehabilitację. 

Od momentu transformacji ustrojowej domy pomocy społecznej weszły na ścieżkę 

zmian. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 1997 r.  

w sprawie domów pomocy społecznej wprowadziło program standaryzacji, który określił 

normy dotyczące zarówno warunków lokalowych i wymagań wobec pracowników,  

jak i zasad funkcjonowania placówek. Podjęto działania zmierzające do deinstytucjonalizacji 

 tj. nadania im charakteru prywatnego i rodzinnego. Wiązało się to ze zbliżeniem warunków 

pobytu mieszkańców DPS-u do warunków życia w domu rodzinnym, a także odejściem  

od szpitalnej organizacji życia w placówce.  

Obecnie opisywane instytucje znajdują się na finiszu preferowanej do osiągnięcia drogi 

jakości wsparcia zapewnianego swoim mieszkańcom, wytyczonej przed kilkunasty laty8. 

Teraźniejsze przepisy wyznaczające standardy DPS są określone w Rozporządzeniu Ministra 

                                                           
5 A. Mielczarek, „Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej i pracy 

socjalnej”, Akapit, Toruń, 2010 r. s.13 
6 Ł. Jurek, „Zmiany stacjonarnej opieki społecznej nad ludźmi starymi w Polsce i wybranych krajach”, Wrocław 

2005, s.197  
7 E. Tarkowska, „Życie codzienne w domach pomocy społecznej”, Warszawa 1994, s. 18  
8  Z.Grabusińska, „Domy Pomocy Społecznej w Polsce”, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, 

s. 5 

http://phkowalska.osdw.pl/wydawca/Akapit+Toru%F1,C0050;jsessionid=03A12863BF9E61F18338A446EC06C7C5.s13
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Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej 

(Dz. U. 2012,  poz. 964). 

 

 

1.3.DEFINICJA, RODZAJE, STANDARDY DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ  

ORAZ PODMIOTY PROWADZĄCE                   

 

  

DEFINICJA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Domy pomocy społecznej stanowią tradycyjną formę tzw. pomocy instytucjonalnej.  

Są one przeznaczone dla tych, którzy nie mogą otrzymać niezbędnej opieki i wsparcia  

w ich miejscu zamieszkania tj. osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, 

choroby lub niepełnosprawności. Te instytucje zapewniają pomoc, wsparcie, aktywizację  

i rehabilitację osobom, które z powodu swojego stanu zdrowia nie mogą samodzielnie 

zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i wymagają opieki osób drugich. 

Domy pomocy społecznej są placówkami przeznaczonymi dla osób, które  

nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, lecz z uwagi na podeszły wiek, schorzenia, warunki 

rodzinne, mieszkaniowe i materialne oraz sytuację życiową wymagają stałej opieki9. U ich 

podstaw organizacyjnych leżą następujące założenia: potrzeba zróżnicowania  

oraz możliwie maksymalne dostosowanie warunków i charakteru domu do sprawności i stanu 

zdrowia mieszkańców; jak również systematycznie zmieniające się proporcje liczby miejsc 

 w poszczególnych typach placówek w zależności od potrzeb społecznych oraz nadanie domom 

charakteru rodzinnego i prywatnego, aby podopieczni czuli się w nich jak najlepiej10. 

Domy Pomocy Społecznej zajmują się przede wszystkim świadczeniem usług 

opiekuńczych, jak również usług: bytowych, wspomagających oraz edukacyjnych  

w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego 

standardu, osobom w nim przebywającym11. 

Najważniejszą zasadą funkcjonowania przedmiotowych domów jest poszanowanie 

godności, intymności, bezpieczeństwa podopiecznych, czyli ogólnie ich dobra, uwzględniając 

                                                           
9 A. Świętochowska, „Wizja modelu domu pomocy społecznej”, w: „Opieka – Wychowanie – Terapia”, ISSN 

1234 - 8244, 1994, s. 19 
10 A.A. Zych, „Dom Pomocy Społecznej”, w: „Elementarne pojęcie pedagogiki społecznej i pracy socjalnej”, 

1999, s. 61 
11 Art. 55,pkt.1 ustawy o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn.zm.)   
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pomoc właściwą dla ich wieku, stanu zdrowia, sprawności psychicznej i ogólnej wydolności 

organizmu12. W celu ustalenia indywidualnych potrzeb mieszkańca oraz zakresu świadczonych 

usług DPS-y organizują zespoły terapeutyczno – opiekuńcze, składające się głównie 

z pracowników placówki13. Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi 

opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.14  

Domy pomocy społecznej działają w oparciu o: 

1. Ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. : Dz. U. z 2013 r. poz. 182,  

z późn.zm.) Art.: 54 – 66, 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.  

w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012, poz. 964), 

3. Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.  

(t. j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Tamże, Art. 55, pkt.2 
13 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy 

społecznej pkt. 2-4 
14 Art. 55, pkt.3 ustawy o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004 r. 
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RODZAJE DOMÓW POMOCY  SPOŁECZNEJ  

 

 Domy Pomocy Społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą  

się na: 

 

RYSUNEK 1. RODZAJE DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

Typy domów pomocy społecznej mogą być łączone w następujący sposób: 

1) dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych; 

2) dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie; 

3) dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie; 

4) dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie. 

Bądź w inny sposób, pod warunkiem usytuowania każdego z nich w odrębnym budynku15.  

 

 

 

                                                           
15 Art. 56 a. ustawy o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.182, z późn. zm.)  

dla osób w podeszłym wieku

dla osób przewlekle somatycznie chorych

dla osób przewlekle psychicznie chorych

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

dla osób niepełnosprawnych fizycznie

dla osób z problemem alkoholowym  (zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 
11 maja 2013r.)
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STANDARDY USŁUG DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Domy Pomocy Społecznej muszą świadczyć usługi na określonym poziomie. Standard 

usług został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

23 sierpnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 964). Rozporządzenie kompleksowo określa 

funkcjonowanie określonych typów domów, obowiązujące standardy świadczonych usług 

przez domy oraz tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się przyjęcie  

do placówki.  

Domy świadczą usługi:  

a) w zakresie potrzeb bytowych zapewniając: 

 miejsce zamieszkania,  

 wyżywienie, 

 odzież i obuwie, 

 utrzymanie czystości, 

 

b) opiekuńcze, polegające na: 

 udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, 

 pielęgnacji, 

 niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, 

 

c) wspomagające, polegające na: 

 umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, 

 podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, 

 umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,    

 zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców, 

 stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną 

i środowiskiem, 

 działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego  możliwości, 

 pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w umożliwieniu podjęciu pracy, 

szczególnie mającej charakter terapeutyczny, 

 zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych 

i przedmiotów wartościowych, 

 zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych 

prawach, 

 sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców. 

 

W ramach standardów bytowych, dom ani teren wokół niego nie powinien posiadać barier 

architektonicznych, w środku budynków wielokondygnacyjnych powinna znajdować  

się winda przystosowana do przewożenia osób niepełnosprawnych16. 

                                                           
16 A. M. Kruk, „Instytucje społeczne. Organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze”, 

Warszawa, 2010, s.84 
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Do usług opiekuńczych i wspomagających należy: świadczenie pracy socjalnej; 

organizacja terapii zajęciowej w pracowniach terapii oraz w warsztatach terapii zajęciowej; 

zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania z biblioteki oraz codziennej prasy, a także 

możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów; organizacja świąt, 

uroczystości okazjonalnych; umożliwienie kontaktu z kapłanem i udziału w praktykach 

religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu; zapewnienie regularnego kontaktu  

z dyrektorem domu; sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu. 

Standardem objęte zostały usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające,  

a w domach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie również potrzeby 

edukacyjne. Standard różni się, w zależności od typu domu, obejmuje także zatrudnienie 

odpowiedniej ilości pracowników socjalnych, zapewnienie kontaktu z psychologiem,  

a w domach dla osób przewlekle psychicznie chorych również z psychiatrą. Zależność  

ta obejmuje także wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. 

Przy ustalaniu wskaźników zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego 

możliwe jest uwzględnianie wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osób odbywających 

służbę zastępczą, pracujących bezpośrednio z mieszkańcami (nie więcej jak 30% ogólnej liczby 

zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym). 

W świetle standardów świadczonych usług i sposobu ich wdrożenia przez poszczególne 

placówki - DPS powinien być środowiskiem sprzyjającym bezpieczeństwu, godności, 

intymności, wolności, podmiotowości oraz ekspresji osób będących mieszkańcami tej jednostki 

organizacyjnej pomocy społecznej.  Poziom respektowania wartości mierzy się nie tylko 

poprzez „prawo do zamykania własnego pokoju na klucz”, ale także poprzez prawo wolnego 

wyboru w różnych sferach ich życia. Z założenia, DPS nie jest zakładem, w którym między 

personelem, a osobami objętymi tym systemem wsparcia mogą dominować relacje zależności, 

a więc nie może być miejscem, w którym zabrania się realizacji dowolnych aktywności, tym 

bardziej, że w miejscu tym wyodrębniona została „przestrzeń prywatna” w postaci pokoi 

mieszkalnych. Należy pamiętać, że osoby przebywające w domu pomocy społecznej, 

w większości przypadków, znalazły się tam z własnej woli i na własną prośbę17.  

 

                                                           
17 Z. Grabusińska, „Domy Pomocy Społecznej w Polsce”, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013 

s.105-106, 
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PODMIOTY, KTÓRE MOGĄ  PROWADZIĆ DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prowadzenie i rozwój infrastruktury domów 

pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich osób jest zadaniem 

własnym powiatu (w tym gmin na prawach powiatu). Gminy mogą także prowadzić domy 

pomocy społecznej o zasięgu lokalnym. Instytucje o zasięgu regionalnym oraz 

specjalistycznym mogą być prowadzone przez samorząd województwa. Jednostki samorządu 

terytorialnego mogą również zlecać prowadzenie domów pomocy społecznej, udzielając 

dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom 

pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osobom 

prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów  

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa 

do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia  

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy 

społecznej.  

W przypadku domów prowadzonych przez osoby fizyczne, Kościół Katolicki, inne 

kościoły, związki wyznaniowe, organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia i inne osoby 

prawne (jeżeli nie są one prowadzone na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego)  

nie stosuje się przepisów dotyczących zasad kierowania i umieszczania osób w domu pomocy 

społecznej, ustalania średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu, zasad odpłatności za 

pobyt w domu, zasad zwalniania z odpłatności. Kwestie te mogą być określone w sposób 

dowolny. Ustawa zezwala gminie na kierowanie mieszkańców do takich domów pomocy 

społecznej, jednak tylko pod warunkiem braku wolnych miejsc w DPS–ach prowadzonych 

bezpośrednio przez gminę, powiat lub przez podmioty niepubliczne na ich zlecenie. 

 

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Prowadzenie DPS wymaga uzyskania zezwolenia wojewody właściwego ze względu  

na położenie Domu. Musi być także wpisany do rejestru, który corocznie ogłaszany  

jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Aby uzyskać zezwolenie DPS musi spełniać 

standard usług, który został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012, poz. 964.).  



 
 
  

 

14 
 

 

1.4. TRYB KIEROWANIA I ODPŁATNOŚĆ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 

KIEROWANIE OSÓB DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Zasady ubiegania się o przyjęcie do domu pomocy społecznej zostały określone  

w art. 54 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz .U. z 2013 roku, poz. 

182, z późn. zm.) oraz w § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 

sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r.,  

poz. 964, z późn. zm.). Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie 

wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić 

niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Kierowana  

jest ona do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej  

jej miejsca zamieszkania18.  

Organ gminy odpowiedni do miejsca zamieszkania osoby kierowanej wydaje orzeczenie 

o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz wysokości opłat za pobyt w domu pomocy 

społecznej, zaś decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje jednostka gminna 

lub starosta powiatu, prowadząca dom pomocy społecznej.  

W przypadku DPS-u finansowanego z dochodów własnych samorządu województwa 

decyzję o skierowaniu wydaje organ gminy, a decyzję o umieszczeniu i opłacie za pobyt 

wydaje, marszałek województwa.  

Pobyt w Domu odbywa się na podstawie skierowania, za zgodą osoby zainteresowanej 

lub jej prawnego przedstawiciela. Pierwszym krokiem niezbędnym do tego, aby uzyskać 

skierowanie do domu pomocy społecznej jest złożenie pisemnego wniosku  

przez zainteresowaną osobę do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu  

na jej miejsce zamieszkania lub pobyt w momencie ubiegania się. Z takim pismem, za zgodą 

osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego może wystąpić inna osoba prawna 

lub, np. członek rodziny, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy 

społecznej. Po otrzymaniu takiego wniosku pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej  

                                                           
18 Art. 54 ust. 1-2 ustawy o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) 
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w trybie i na zasadach przewidzianych w Ustawie, przeprowadza z wymagającym opieki, 

rodzinny wywiad środowiskowy w jego domu. Jego celem jest uzyskanie informacji  

o sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej tej osoby. Wypełniony na tej podstawie formularz 

wywiadu powinien w szczególności zawierać stwierdzenie o braku możliwości zapewnienia 

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę. Następnie konieczne jest 

zgromadzenie przez OPS odpowiedniej dokumentacji. W razie braku wolnych miejsc 

powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie 

oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.  

W przypadku gdy osoba chora psychicznie bądź upośledzona umysłowo  

lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na pobyt w domu pomocy społecznej,  

a brak opieki zagraża życiu tej osoby, organ do spraw pomocy społecznej może wystąpić  

do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania tej osoby z wnioskiem o przyjęcie do domu 

pomocy społecznej bez jej zgody. W tej sytuacji o pobycie orzeka sąd opiekuńczy,  

a nie gmina19.  

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Zgodnie z art. 60 ustawy o pomocy społecznej, pobyt w domu pomocy społecznej jest 

odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańca w każdym domu pomocy społecznej musi być ogłoszony 

w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.  

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:  

1) w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym – ustala wójt (burmistrz, prezydent 

miasta); 

2) w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym – ustala starosta; 

3) w regionalnym domu pomocy społecznej – ustala marszałek województwa. 

Koszt utrzymania w domu pomocy społecznej obejmuje kwotę rocznych kosztów 

działalności domu wynikającą z utrzymania mieszkańców, z roku poprzedniego, bez kosztów 

inwestycyjnych, wydatków bieżących na remonty i zakupy związane z realizacją programu 

naprawczego, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną 

                                                           
19 I. Sierpowska, „Prawo pomocy społecznej”, Wolters Kluwer Polska Sp. Z o.o., Warszawa, 2007, s.101 
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przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych 

miesiącach roku poprzedniego, w Domu20. 

Ustawa oprócz określania metody ustalania kosztu, wskazuje w zamkniętym katalogu, 

zobowiązanych do ponoszenia tych opłat. Jako pierwszą, jest sama osoba zainteresowana,  

a w przypadku osób małoletnich ich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka. W drugiej 

kolejności wylicza się najbliższą rodzinę osoby przebywającej w domu,  

a więc współmałżonka, następnie dzieci i wnuki. Jako trzecią gminę właściwą ze względu  

na adres zamieszkania osoby przed skierowaniem do domu pomocy społecznej21.  

O tym, czy samorząd gminy będzie dopłacał do pobytu, czy całość opłat lub część będą ponosić 

mieszkaniec i jego krewni, decyduje wysokość ich dochodów. Potencjalny mieszkaniec DPS 

może bowiem płacić za pobyt maksymalnie 70% swoich dochodów, np. emerytury, renty czy 

zasiłku stałego. Jeżeli kwota ta nie pokrywa opłaty za pobyt w całości, różnicę zgodnie ze 

wskazaną wyżej kolejnością powinni wnosić najbliżsi członkowie rodziny. Wprowadzony 

w ustawie mechanizm sprowadza się do sytuacji, w której dom pomocy społecznej uzyskuje 

pełną kwotę jaka jest potrzebna na zapewnienie sprawnego funkcjonowania domu, na którą 

składają się wspólnie z osobą kierowaną jej najbliżsi, a przypadku, gdy najbliższa rodzina jest 

niewydolna ekonomicznie, to opłatę tę uzupełnia gmina. W praktyce jednak najczęściej rodzina 

z racji swoich niskich dochodów jest zwalniana z ponoszenia opłaty i dopełnienie do pełnego 

kosztu staje się obowiązkiem gminy. Opłatę mogą ponosić również inne osoby nie wymienione 

wyżej22.  

W przypadku mieszkańca domu odpłatność za pobyt ustalana jest w drodze decyzji 

administracyjnej, a w stosunku do części opłaty wnoszonej przez pozostałe podmioty  

nie wydaje się decyzji. Odpłatność wnoszona przez rodzinę ustalana jest w drodze umowy. 

Rodzina wnosi tę opłatę do gminy, a dopiero ta przekazuje środki do powiatu, uzupełniając 

odpłatność do pełnego średniego kosztu utrzymania.  

Z dotychczasowego brzmienia ustawy o pomocy społecznej wynika, iż kwoty uzyskane 

od członków rodziny mieszkańca i innych osób powinny być przeznaczone na utrzymanie DPS-

u. Fakt, iż samorządy miały problem ze stosowaniem tego dość nieprecyzyjnego przepisu, 

                                                           
20 Ibidiem , s. 232 
21 Z. Grabusińska „Domy Pomocy Społecznej w Polsce”, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, 

s.59 
22 www: orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/7F70825C (Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy  

i Polityki Społecznej - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 2280 w sprawie wypłaty zasiłku 

pielęgnacyjnego dla osób przebywających w niepublicznych zakładach pomocy i opieki)  

http://www.infor.pl/akt/sprawy_spoleczne/DZU.2009.175.0001362,ustawa_z_dnia_12_marca_2004_r_o_pomocy_spolecznej.html
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/7F70825C
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doprowadził do jego zmiany. W nowym brzmieniu art. 62 ust. 3 (Ustawa  

z dn. 22 lutego 2013 r. o zm. ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw) 

wprowadza obowiązek przeznaczania całej kwoty odpłatności za pobyt na utrzymanie domu 

pomocy społecznej, nie zaś na inne cele.  

W sytuacji kiedy osoba zobowiązana do wnoszenia opłat za pobyt  

nie jest w stanie pokryć tych kosztów w szczególnych okolicznościach tj. długotrwała choroba, 

bezrobocie, niepełnosprawność, zdarzenia losowe ustawa daje możliwość zwolnienia 

z odpłatności na wniosek w/w osoby. Zwolnienie to może być częściowe  

lub całkowite. 

W przypadku osób skierowanych i umieszczonych w domu pomocy społecznej przed 

dniem 1 stycznia 2004 r. odpłatność za pobyt ponoszona jest na „starych zasadach” tj. ustalana 

jest corocznie dotacja celowa budżetu państwa odpowiadająca iloczynowi liczby mieszkańców 

i miesięcznemu kosztowi utrzymania. 

 

1.5. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE – DANE STATYSTYCZNE 

 

Na podstawie danych statystycznych pochodzących ze sprawozdań Ministerstwa Pracy  

i Polityki Społecznej tj. Sprawozdań o placówkach zapewniających całodobową opiekę  

i wsparcie, Sprawozdań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, danych pochodzących 

z Ministerstwa Finansów oraz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej można scharakteryzować 

funkcjonujące DPS-y pod względem: 

1. ich liczby i osób korzystających, 

2. typów,  

3. odpłatności gminy za pobyt w domu pomocy społecznej,  

4. organów prowadzących. 

Dane dotyczące liczby DPS–ów w Polsce wraz z liczbą miejsc i liczbą osób 

korzystających na przestrzeni ostatnich trzech lat prezentuje poniższa tabela: 
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TABELA 2. LICZBA DPS, LICZBA MIEJSC I LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH  

Z DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE OGÓŁEM W LATACH 2010 - 2012 

 DPS OGÓŁEM  PONADGMINNE  GMINNE 

rok 
licz. 

DPS 

licz. 

miejsc 

licz. 

osób 

korzys

t. 

licz. 

DPS 

licz. 

miejsc 

licz. osób 

korzyst. 
licz. DPS 

licz. 

miejsc 

licz. osób 

korzyst. 

2010 809 77 993 76 557 792 77 093 75 738 17 900 819 

2011 799 78 275 77 081 782 77 368 76 219 17 907 862 

2012 802 78 625 77 286 780 77 534 76 259 22 1 091 1 027 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań MPiPS – 05, Sprawozdanie  

o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie za lata 2010 – 2012 

 

Ze sprawozdań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika,  że w końcu 2012 r.  

w Polsce funkcjonowały 802 domy pomocy społecznej tj. o 7 mniej niż w roku 2010. W ciągu 

ostatnich trzech lat, pomimo odnotowanego spadku funkcjonujących placówek zwiększyła  

się liczba miejsc (o 632), a liczba osób korzystających z ich wsparcia wzrosła o 729 osób  

i na koniec 2012 r. wynosiła 77 286. 

Z poniższej tabeli wynika, że w latach 2010 - 2012 nieznacznie spadła liczba 

ponadgminnych domów pomocy społecznej tj. o 8, natomiast liczba gminnych DPS-ów wzrosła 

o 5. Szczegółowe informacje nt. liczby miejsc oraz liczby mieszkańców w latach 2010-2012 

prezentuje poniższe zestawienie.  

 

 

TABELA 3. LICZBA DPS, LICZBA MIEJSC I LICZBA MIESZKAŃCÓW  

W DPS W POLSCE ZE WZGLĘDU NA PODMIOT PROWADZĄCY W LATACH 2010 - 2012 

DPS ponadgminne, w tym prowadzone przez: DPS gminne, w tym prowadzone przez: 
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2010 587 
63 

842 
62 738 205 

13 

251 

13 

000 
14 749 671 3 151 148 

2011 580 
63 

960 
63 109 202 

13 

408 

13 

110 
15 801 762 2 106 100 

2012 574 
63 

673 

62 

737 
206 

13 

861 

13 

522 
20 

1 

001 
937 2 90 90 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań MPiPS – 05, Sprawozdanie  

o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie za lata 2010 – 2012  
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Różnice, które występują między tymi dwoma rodzajami placówek tj. DPS-ami 

o charakterze gminnym i ponadgminnym zawarto w tabeli nr 4. 

 

TABELA 4. RÓŻNICE MIĘDZY GMINNYMI I PONADGMINNYMI DOMAMI POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

 
Gminne Domy Pomocy 

Społecznej 

Ponadgminne Domy Pomocy 

Społecznej 

zasięg gminny ponadgminny/ powiatowy 

prowadzenie zadanie własne gminy 
zadanie własne powiatu (również 

gminy na prawach powiatu) 

zapewnienie miejsc zadanie własne gminy zadanie własne powiatu 

kierowanie do nich osób 

wymagających opieki 

organ gminy odpowiedni do 

miejsca zamieszkania osoby 

kierowanej 

organ gminy odpowiedni do 

miejsca zamieszkania osoby 

kierowanej 

rozwój infrastruktury organ gminy prowadzący dom zadanie własne powiatu 

umieszczanie skierowanych 

osób 
wójt gminy prowadzący dom starosta powiatu prowadzący dom 

średni miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańca 

ustala wójt (burmistrz, prezydent 

miasta) i ogłasza w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym, nie 

później niż do dnia 31 marca 

każdego roku; 

ustala starosta i ogłasza w 

wojewódzkim dzienniku 

urzędowym, 

nie później niż do dnia 31 marca 

każdego roku; 

Źródło: opracowanie własne na podstawie  ustaw z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. 

U. z 2013 r. poz. 182, z późn.zm.) Art.: 17, 19, 60, 

 

Największe zagęszczenie placówek domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym 

i gminnym odnotowujemy w województwie śląskim - 92 (odpowiednio:  

84 i 8 jednostek) oraz mazowieckim – 89 (87 ponadgminnych i 2 gminne). Z danych 

statystycznych wynika, że najmniejsza liczba DPS-ów funkcjonuje w województwie 

podlaskim. Jest ich zaledwie 21, w tym 20 to placówki ponadgminne prowadzone  

przez powiaty lub miasta na prawach powiatu oraz jeden regionalny kierowany  

przez organizację pozarządową na zlecenie Samorządu Województwa Podlaskiego.  
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MAPA 1. LICZBA PONADGMINNYCH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE  

W ROKU 2012 

 
 

Źródło: „Wybrane informacje o ponadgminnych i gminnych Domach Pomocy Społecznej, (…) wg stanu na dzień 

31.XII.2012 r.”, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Wydział 

Statystyk , Analiz i Budżetu, wrzesień 2013, s.49 

 

Domy pomocy społecznej prowadzone przez gminę działają tylko na terenie siedmiu 

województw w Polsce. Województwa te wyszczególniono na poniższej mapie.  
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MAPA 2. LICZBA GMINNYCH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE W ROKU 

2012 

 
Źródło: „Wybrane informacje o ponadgminnych i gminnych Domach Pomocy Społecznej, (…) wg stanu na dzień 

31.XII.2012 r.”, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Wydział 

Statystyk , Analiz i Budżetu, wrzesień 2013, s.48 
 

 
Biorąc pod uwagę kryterium jakim jest: liczba ludności w poszczególnych 

województwach do liczby funkcjonujących na ich terenie DPS-ów, województwo podlaskie 

plasuje się na przedostatnim miejscu w Polsce. Wskaźnik ten informuje nas, że na jedną 

funkcjonującą placówkę przypada średnio 57 080 mieszkańców.  
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TABELA 5. LICZBA GMINNYCH ORAZ PONADGMINNYCH DOMÓW POMOCY 

SPOŁECZNEJ W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH W STOSUNKU DO LICZBY 

MIESZKAŃCÓW 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań MPiPS – 05, Sprawozdanie  

o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie za rok 2012 (Tab. 2-Sumaryczna) 
 

Kolejna istotna kwestia przy analizie danych zastanych dotyczy liczby miejsc  

w DPS-ach w Polsce i co się z tym wiąże, dostępności do nich. 

 

TABELA 6. LICZBA MIEJSC W GMINNYCH I PONADGMINNYCH DPS-ACH  

ORAZ LICZBA MIESZKAŃCÓW PRZYPADAJĄCA NA 1 MIEJSCE  

W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań MPiPS – 05, Sprawozdanie o placówkach 

zapewniających całodobową opiekę i wsparcie za rok 2012(Tab. 1-1 i 1G-1) 

województwo liczba DPS liczba ludności

liczba mieszkańców 

przypadająca na 1 

DPS

opolskie 28 1 010 203 36 079

mazowieckie 89 3 354 077 37 686

warmińsko-mazurskie 38 1 450 697 38 176

zachodniopomorskie 31 1 273 995 41 097

lubuskie 24 1 023 317 42 638

kujawsko - pomorskie 48 2 096 404 43 675

podkarpackie 48 2 129 951 44 374

łódzkie 56 2 524 651 45 083

lubelskie 44 2 165 651 49 219

małopolskie 89 4 615 870 51 864

dolnośląskie 55 2 914 362 52 988

pomorskie 43 2 290 070 53 257

świętokrzyskie 32 1 721 405 53 794

wielkopolskie 64 3 462 196 54 097

podlaskie 21 1 198 690 57 080

śląskie 92 5 301 760 57 628

POLSKA: 802 38 533 299 48 047

województwo
l iczba miejsc w gminnych                   

i  ponadgminnych DPS-ach

l iczba mieszkańców przypadajaca    

na 1 miejsce w gminnych                     

i  ponadgminnych DPS-ach

mazowieckie 9 256 362

śląskie 8 297 639

małopolskie 7 557 611

wielkopolskie 6 305 549

łódzkie 6 206 407

dolnośląskie 5 723 509

podkarpackie 4 649 458

lubelskie 4 442 437

pomorskie 4 098 559

kujawsko - pomorskie 3 940 532

zachodniopomorskie 3 745 340

warmińsko - mazurskie 3 542 410

świętokrzyskie 3 268 527

opolskie 2 960 341

lubuskie 2 340 488

podlaskie 2 297 522

PO LSKA 78 625 480
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Według informacji zawartych w tabeli nr 6 przedmiotowe placówki całodobowe  

w kraju oferują 78 625 miejsc potencjalnym podopiecznym, co daje średni wynik 480 osób  

na 1 miejsce w DPS. Domy z terenu województwa podlaskiego oferują najmniej miejsc. 

Pomimo tego faktu analizowany wskaźnik plasuje Podlasie na miejscu 10 z wynikiem  

522 mieszkańców przypadających na 1 miejsce w DPS. Należy zwrócić uwagę na fakt,  

że bogate zaplecze infrastrukturalne domów pomocy nie jest jednoznaczne z większą 

dostępnością do nich mieszkańców poszczególnych województw. Sytuację widać wyraźnie  

na przykładzie województwa śląskiego, które posiada na swoim terenie aż 92 DPS-y  

i dysponuje 8 297 miejscami, jednakże zajmuje ono ostatnie miejsce pod względem liczby 

mieszkańców przypadających na 1 placówkę oraz liczby osób przypadających na 1 miejsce. 

Celem scharakteryzowania dostępności DPS-ów, Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej w swoich sprawozdaniach określa procentowy wskaźnik zaspokojenia potrzeb osób 

oczekujących na umieszczenie w ponadgminnych domach pomocy społecznej. Podany 

wskaźnik wyliczony jest na podstawie liczby osób umieszczonych w DPS-ach w danym roku 

oraz liczby oczekujących na umieszczenie. Sytuację obrazuje poniższa tabela.  

 
 

TABELA 7. PROCENTOWY WSKAŹNIK ZASPOKOJENIA POTRZEB OSÓB 

OCZEKUJĄCYCH NA UMIESZCZENIE W GMINNYCH I PONADGMINNYCH DOMACH 

POMOCY SPOŁECZNEJ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 

województwo 

Liczba osób procentowy 

wskaźnik 

zaspokojenia 

potrzeb 

umieszczonych 

w DPS-ach w 

2012 

oczekujących na umieszczenie 

dolnośląskie 735 988 42,7 

kujawsko - pomorskie 524 251 67,6 

lubelskie 623 160 79,6 

lubuskie 404 283 58,8 

łódzkie 946 369 71,9 

małopolskie 919 605 60,3 

mazowieckie 1 101 603 64,6 

opolskie 405 190 68,1 

podkarpackie 605 52 92,1 

podlaskie 270 201 57,3 

pomorskie 435 493 46,9 

śląskie 1 186 1891 38,5 

świętokrzyskie 418 222 65,3 

warmińsko-mazurskie 415 402 50,8 

wielkopolskie 931 645 59,1 

zachodniopomorskie 495 242 67,2 

POLSKA: 10 412 7 597 61,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań MPiPS – 05, Sprawozdanie  

o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie za rok 2012(Tab. 6-3) 
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W 2012 roku w DPS-ach o zasięgu lokalnym i powiatowym umieszczono  

10 412 osób niesamodzielnych, przy czym liczba oczekujących na pobyt wynosiła,  

7 597 w domach ponadgminnych. Co za tym idzie współczynnik zabezpieczenia potrzeb 

mieszkańców dla Polski wyniósł odpowiednio 61,9%.  

Opierając się na danych pozyskanych ze sprawozdań Ministerstwa Pracy  

i Polityki Społecznej (które raz w roku wypełniają ośrodki pomocy społecznej, powiatowe 

centra pomocy społecznej oraz lokalne, ponadgminne i regionalne domy pomocy społecznej) 

województwo podlaskie zajmuje piąte miejsce od końca, ze wskaźnikiem zaspokojenia potrzeb 

osób oczekujących na poziomie 57,3%.  

 

WYKRES 1. PROCENTOWY WSKAŹNIK ZASPOKOJENIA POTRZEB OSÓB 

OCZEKUJĄCYCH NA UMIESZCZENIE W PONADGMINNYCH DOMACH POMOCY 

SPOŁECZNEJ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań MPiPS – 05, Sprawozdanie  

o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie za rok 2012(Tab. 6-3 i 6G-3) 
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TYPY DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące liczby DPS-ów w latach  

2010 - 2012 według podziału na ich typy. 

 

 

 

 

TABELA 8. LICZBA GMINNYCH ORAZ PONADGMINNYCH DOMÓW POMOCY 

SPOŁECZNEJ WG. TYPÓW DOMÓW W POLSCE W LATACH 2010 - 2012 

T y p y  d o m ó w 
Domy zarejestrowane 

2010 2011 2012 

O G Ó Ł E M, z tego dla: 809 799 802 

osób w podeszłym wieku 142 128 126 

osób przewlekle somatycznie chorych 160 158 156 

osób przewlekle psychicznie chorych 170 164 168 

dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 134 134 129 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 75 69 67 

osób niepełnosprawnych fizycznie 9 8 8 

osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle 

somatycznie chorych 
67 78 84 

osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób 

niepełnosprawnych fizycznie 
8 9 9 

osób w podeszłym wieku oraz osób 

 niepełnosprawnych fizycznie 
13 15 16 

osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 
31 36 39 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań MPiPS – 05, Sprawozdanie  

o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie za lata 2010 – 2012 
 

 

W omawianym okresie odnotowujemy największy spadek liczby domów pomocy  

dla osób w podeszłym wieku, ich liczba zmniejszyła się o 16 placówek. Znaczny przyrost 

zarejestrowano w przypadku domów o profilu łączonym tj. osób w podeszłym wieku  

oraz osób przewlekle somatycznie chorych - o 17 placówek. Wpływ na zaistniałą sytuację 

mogła mieć nowelizacja ustawy w 2010 r., która umożliwiła łączenie z 6 typów domów  

tzw. „jednotypowych”.  

Spośród wszystkich typów DPS najwięcej stanowią domy przeznaczone  

dla osób przewlekle psychicznie chorych – prawie 21% oraz dla osób przewlekle somatycznie 

chorych – 19%.  
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WYKRES 2. UDZIAŁ PROCENTOWY POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW DOMÓW ZA ROK 

2012 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 05, 

Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie za rok 2012 

 
 

Najmniej funkcjonujących placówek to domy dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz 

osób przewlekle somatycznie chorych, stanowią one jedynie po 1% wszystkich domów. 
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ROZDZIAŁ II. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADANIA 

 

2.1. OPIS BADANIA 

 

Badanie pn. „Opieka nad osobami niesamodzielnymi na przykładzie funkcjonowania 

Domów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim” zostało przeprowadzone przez 

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Białymstoku w ramach realizacji zadania „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki 

Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej 

integracji”. 

Badanie zostało przeprowadzone w okresie lipiec 2013 r. – styczeń 2014 r. Przesłanki  

do podjęcia analizy tematu opieki nad osobami niesamodzielnymi były następujące: 

1. Zmieniająca się struktura demograficzna mieszkańców Polski, tj. systematyczny wzrost 

odsetka osób w wieku 75 lat i więcej, jako grupy najbardziej narażonej  

na niesamodzielność w wyniku utraty sprawności, zarówno fizycznej,  

jak i psychicznej, która uniemożliwia samodzielną egzystencję w dotychczasowym 

środowisku. Owa niesamodzielność jest najczęstszym powodem pobytu w domu 

pomocy społecznej23. 

2. Zapotrzebowanie diagnostyczne, wynikające ze wskazań w badaniu potrzeb 

informacyjnych z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego, 

gdzie pojawił się problem braku danych dotyczących sytuacji osób niezdolnych  

do samodzielnej egzystencji tj. niepełnosprawnych, osób chorych psychicznie  

oraz przewlekle, jak również osób starszych. 

Uwzględniając powyższe Zespół Obserwatorium przeprowadził badanie dotyczące 

funkcjonowania domów pomocy społecznej (DPS) w województwie podlaskim w kontekście 

opieki nad osobami niesamodzielnymi. 

 

 

                                                           
23 Z. Szweda-Lewandowska, „Popyt na miejsca w domach pomocy społecznej wśród seniorów w Polsce  

w perspektywie 2035 roku”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, s.243 
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2.2 CEL BADANIA 

 

Głównym celem badania było zdiagnozowanie kondycji DPS–ów funkcjonujących  

na terenie województwa podlaskiego oraz przedstawienie sytuacji życiowej osób 

przebywających w badanych placówkach. 

Dla wyczerpującej realizacji wyznaczonego celu sformułowano następujące cele 

szczegółowe:  

1. Rozpoznanie stanu zasobów instytucjonalnych i organizacyjnych domów pomocy 

społecznej.  

2. Określenie zapotrzebowania oraz stopnia dostępności domów pomocy społecznej.  

3. Przedstawienie zasad finansowania domów pomocy społecznej.  

4. Określenie stopnia zaspokajania potrzeb i oczekiwań osób przebywających  

w domach pomocy społecznej.  

5. Poznanie opinii pensjonariuszy na temat warunków życia w domach pomocy 

społecznej. 

 

Realizację celu głównego i celów szczegółowych umożliwiły odpowiedzi na pytania 

badawcze, które zostały pogrupowane w bloki tematyczne (Tabela 9).  
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TABELA 9. BLOKI TEMATYCZNE I PYTANIA BADAWCZE 

 
Bloki tematyczne Pytania badawcze 

I 

Informacje ogólne o 

DPS-ach w 

województwie 

podlaskim 

 

1. Jakie są typy DPS-ów?  

2. Jakie jest rozmieszczenie terytorialne DPS-ów? 

3. Kto jest organem prowadzącym DPS? 

4. W którym roku został utworzony DPS? 

5. Ile i jakie miejsca oferują DPS - y w województwie podlaskim? 

6. Jaki jest okres oczekiwania na umieszczenie w DPS? 

 

II Finanse 

 

1. Jakie są koszty funkcjonowania DPS w województwie podlaskim? 

 

III Stan zatrudnienia 

 

1. Ile osób jest zatrudnionych w DPS?  

2. Jakie są potrzeby zatrudnienia? 

3. Czy DPS korzysta z pomocy wolontariuszy? 

4. Czy pracownicy DPS-ów podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe? 

 

IV 
Spełnienie 

standardów 

 

1. Czy placówka spełnia standardy przewidziane w ustawie w zakresie 

efektywnej realizacji usług bytowych, opiekuńczych, 

wspomagających i edukacyjnych, w zakresie i formach 

wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim 

przebywających? 

 

V Realizacja zadań 

 

1.      Jakie działania podejmowane są w celu podniesienia sprawności i 

aktywizowania mieszkańców DPS-ów?  

2.  Jakie są formy spędzania wolnego czasu w DPS-ach?  

3.  Czy DPS-y współpracują z organizacjami pozarządowymi? 

 

VI 
Problemy 

funkcjonowania 

 

1. Czy dochodzi w DPS-ach do przypadków nieprzestrzegania 

regulaminów wewnętrznych, bądź naruszania porządku?  W jakiej 

formie i przez kogo? 

2. Z jakimi trudnościami (zewnętrznymi, wewnętrznymi) spotykają się 

pracownicy DPS-ów?  

 

VII 

Opinia 

pensjonariuszy na 

temat warunków 

życia 

 

1. Jakie są przyczyny przebywania w DPS-ach? 

2. Jak mieszkańcy DPS-ów oceniają swój stan zdrowia? 

3. Jaki jest poziom zadowolenia mieszkańców z pobytu DPS-ach?  

4. Z jakimi problemami spotykają się pensjonariusze DPS-ów? 

 

Źródło: opracowanie własne 
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2.3. METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE, CHARAKTERYSTYKA PRÓBY 

BADAWCZEJ 

 

METODY BADAWCZE  

 

Przyjęto, iż metoda badań w socjologii to „system założeń i reguł pozwalających  

na takie uporządkowanie praktycznej lub teoretycznej działalności, aby można było osiągnąć 

cel, do jakiego się świadomie zmierza”24. W badaniu zastosowano triangulację metodologiczną 

polegającą na połączeniu ilościowych i jakościowych metod badawczych.  

Pierwszym elementem badania była analiza desk research (analiza danych zastanych), 

która miała na celu przybliżenie tematu funkcjonowania DPS-ów na terenie województwa 

podlaskiego. Źródłami, które wykorzystano przy analizie desk research były sprawozdania 

MPiPS oraz informacje umieszczone na stronach internetowych poszczególnych DPS-ów. 

Pozyskane dane wykorzystano do konstrukcji narzędzi badawczych, które posłużyły  

do przeprowadzenia kolejnych etapów badania.  

Kolejną metodą zastosowaną w badaniu było badanie ilościowe zrealizowane  

przy pomocy kwestionariusza ankiety. Do 21 DPS–ów w województwie podlaskim skierowano 

ankietę pocztową, a zawarte w niej pytania miały pozwolić określić stopień realizacji 

obowiązków ustawowych i statusowych w poszczególnych DPS-ach. Informację zwrotną 

otrzymano od wszystkich funkcjonujących placówek. Tym samym przeprowadzono badanie 

pełne DPS-ów w województwie podlaskim. 

Ostatnią z użytych metod było badanie jakościowe, w formie wywiadów pogłębionych 

(IDI) oraz wywiadu z grupą pokrewieństwa, zrealizowanych z pensjonariuszami DPS-ów, 

według przygotowanych wcześniej scenariuszy. 

Podczas realizacji wywiadów przyjęto, że udzielanie odpowiedzi na postawione  

w projekcie badania pytania jest możliwe poprzez dotarcie do znaczeń, które przypisują  

im doświadczający ich ludzie. Uznano również, iż paradygmat interpretatywny25 pozwala na 

elastyczne podejście do badania, tj. miejsca na poszukiwanie i odkrywanie nieprzewidzianych 

przed realizacją badania faktów, które wyłaniają się z obserwowanej rzeczywistości społecznej. 

                                                           
24 J. Sztumski, „Wstęp do metod i technik badań społecznych”,  Śląsk, Katowice 1995, s. 60 
25 paradygmat interpretatywny - od początku zakłada, że badacz jest stroną w badaniu, ponadto przyjmując,  

że tylko członkowie danej społeczności autentycznie rozumieją system, w którym dzałają; www:efektywnosc.ko

nferencja.org/ufiles/File/Dzidowski_Adam.pdf#page=1&zoom=auto,0,303 (A. Dzidowski, „Metody jakościowe

”,  Instytut wzarządzaniu wiedzą i ocenie kapitału intelektualnego Organizacji i Zarządzania Politechniki 

Wrocławskiej) 

http://efektywnosc.konferencja.org/ufiles/File/Dzidowski_Adam.pdf#page=1&zoom=auto,0,303
http://efektywnosc.konferencja.org/ufiles/File/Dzidowski_Adam.pdf#page=1&zoom=auto,0,303
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Innymi słowy, nie narzucano respondentom swojej perspektywy, tj. głównie swojej 

prekonceptualizacji badawczej26. 

 

NARZĘDZIA BADAWCZE  

 

Narzędziem zastosowanym w badaniu ilościowym był kwestionariusz ankiety,  

który został rozesłany pocztą tradycyjną do wszystkich domów pomocy społecznej 

funkcjonujących w województwie podlaskim. Składał się on z 6 bloków tematycznych 

zawierających pytania zamknięte i otwarte. 

Pytania w ankiecie dotyczyły następujących obszarów: 

 podstawowe dane o DPS-ie m.in.: profil domu, liczba oferowanych miejsc,  

jak również zapytanie o kwestie potrzeb rozszerzenia oferty pomocy społecznej  

o alternatywne formy opiekuńcze w województwie podlaskim, 

 finanse domu pomocy społecznej, w tym pytania o średni miesięczny koszt utrzymania 

mieszkańca w DPS-ie, 

 aktualny stan zatrudnienia oraz potrzeby w tym zakresie, jak również kwestia pomocy 

wolontariuszy w wykonywaniu codziennych prac w DPS-ie, 

 spełnianie standardów określonych w ustawie o pomocy społecznej,  

 stopień realizacji zadań ustawowych, 

 problemy w funkcjonowaniu DPS m.in. przypadki nieprzestrzegania regulaminów 

wewnętrznych oraz trudności i bariery w realizacji zadań. 

 

Narzędziem badawczym, wykorzystanym do przeprowadzenia badań jakościowych  

był scenariusz wywiadu. Wykorzystano go zarówno w ramach indywidualnych wywiadów 

pogłębionych (IDI), jak również przy wywiadzie z grupami pokrewieństwa. Tematykę 

wywiadów zogniskowano wokół następujących zagadnień tj. dyspozycji do wywiadów: 

 przyczyn przebywania w DPS-ie, 

 opinii pensjonariuszy na temat stanu zdrowia, 

                                                           
26 Badacz powinien starać się przyjąć perspektywę odpowiadającego na pytania i postarać się spojrzeć na świat  

z jego perspektywy. Nie powinien narzucać respondentowi swojej perspektywy, tj. głównie swojej 

prekonceptualizacji badawczej,www.google.pl/#q=prekonceptualizacji+badawczej, Fragment Roz. 8. Techniki 

badań jakościowych z książki Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN, 

2000 

 

http://www.google.pl/#q=prekonceptualizacji+badawczej
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 stanowiska pensjonariuszy dotyczącego warunków życia w DPS-ie, 

 poglądów pensjonariuszy na temat atmosfery panującej w DPS-ie, 

 sposobów spędzania czasu wolnego w DPS-ie, 

 opinii mieszkańców na temat problemów występujących w DPS-ie. 

 

Wywiady pogłębione i wywiad grupowy prowadzone były osobiście przez członka 

Zespołu badawczego OIS. Utworzono zapis uzyskanych informacji, który rejestruje dokładne 

wypowiedzi respondentów27. Wywiady pogłębione zarejestrowane zostały przy pomocy 

dyktafonu, a następnie spisane osobiście przez osobę przeprowadzającą wywiad. Czas trwania 

jednego wywiadu indywidualnego wynosił średnio 20 minut, a wywiadu grupowego około 

godziny. Na podstawie transkrypcji wywiadów sporządzony został raport końcowy. 

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ  

 

W przypadku badania ilościowego przeprowadzonego wśród wszystkich domów pomocy 

społecznej w województwie podlaskim dokonano badania pełnego, zatem nie można tu mówić 

o próbie, ale o populacji DPS-ów województwa podlaskiego. 

W badaniu jakościowym udział wzięło 10 osób. Wywiady pogłębione przeprowadzono 

z pensjonariuszami trzech DPS-ów funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego.  

W dwóch z nich przeprowadzono po 2 wywiady indywidualne z wybranymi mieszkańcami,   

a w trzecim przeprowadzono wywiad grupowy z 6 mieszkańcami. 

Pracownik Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Białymstoku , w trakcie 

rozmowy telefonicznej z dyrektorami poszczególnych DPS-ów, ustalał potencjalnych 

rozmówców. Badacz prosił o kontakt z osobą komunikatywną. Kierownik działu 

opiekuńczo – terapeutycznego przygotował grupę takich osób, która została wyróżniona ze 

względu na stan zdrowia.  

W rezultacie przeprowadzono 4 indywidualne wywiady pogłębione oraz 1 wywiad 

grupowy z mieszkańcami domów pomocy społecznej:  

                                                           
27 www: qsr.webd.pl/KKonecki/publikacje/publikacja2.html , Fragment Roz. 8. Techniki badań jakościowych  

z książki Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN, 2000 
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 2 wywiady w domu dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie 

chorych, w tym jeden z osobą starszą, a drugi z osobą somatycznie chorą (dwóch 

mężczyzn),  

 2 wywiady w domu dla osób przewlekle somatycznie chorych (dwie kobiety), 

 wywiad grupowy w domu dla osób przewlekle chorych psychicznie  

z grupą 6 osobową (dwóch mężczyzn i cztery kobiety). 

 

 

2.4. PRZEBIEG BADANIA ORAZ TRUDNOŚCI W JEGO REALIZACJI  

 

PRZEBIEG BADANIA 

 

W przypadku badań ilościowych nie było trudności z uzyskaniem zwrotu ankiety. 

Kwestionariusze wypełniane były przez pracowników badanych placówek. Zebrano 

odpowiedzi na większość postawionych pytań. 

Natomiast przeprowadzając badania jakościowe prowadzący wywiadyw domach pomocy 

społecznej musiał w znacznej mierze podporządkować się trybowi życia mieszkańców. 

Wszystkie wywiady były prowadzone przed przerwą obiadową, kiedy większość osób 

znajdowała się w swoich pokojach. Rozmówcy chętnie i z entuzjazmem odpowiadali na 

zadawane im pytania.  

W trakcie dwóch wywiadów, które przeprowadzane były w pokoju służbowym obecna 

była pani kierownik. W obu przypadkach respondenci wyrazili zgodę na jej towarzystwo. 

Według opinii członka Zespołu badawczego OIS fakt ten nie miał wpływu na przebieg 

wywiadu i szczerość wypowiedzi badanych. Sytuacja ta wzbudzała raczej poczucie 

bezpieczeństwa pensjonariuszy w trakcie rozmowy z osobą całkowicie obcą.  

Natomiast wywiad grupowy miał miejsce w świetlicy domu bez obecności opiekunów. 

Projekt badawczy zakładał przeprowadzenie 6 wywiadów indywidualnych w trzech DPS–ach, 

a w rezultacie udało się przeprowadzić 4 wywiady indywidualne i 1 wywiad grupowy - wywiad 

z grupami pokrewieństwa (affinity groups).  

Dzięki przeprowadzeniu tak zróżnicowanych wywiadów uzyskano szeroki obraz sytuacji 

osób przebywających w DPS-ach. Każdy z rozmówców znalazł się tam z innego powodu, 

http://synonimy.ux.pl/synset.php?id=21407
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każdy boryka się z różnymi problemami i dolegliwościami. Respondentów cechował również 

różny profil społeczno-demograficzny. 

Przebadana próba ogranicza stopień porównań cech badanych osób zamieszkujących trzy 

różne DPS-y, ale z pewnością oddaje specyfikę tej zbiorowości. Warto też podkreślić,  

iż przeprowadzone badanie zdołało uchwycić specyfikę osób, które znalazły dom w tego 

rodzaju placówkach. 

 

 

TRUDNOŚCI W PRZEPROWADZENIU BADANIA 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, w procesie realizacji badania zmianie uległa metoda 

badawcza w jednym z trzech badanych domów. Mianowicie, nie udało się zrealizować 

wywiadów indywidualnych z podopiecznymi w jednym z domów pomocy społecznej,  

tj. dla osób przewlekle psychicznie chorych. Osoby zamieszkujące w tym DPS-ie,  

które poproszono o rozmowę face to face nie zgodziły się na nią. Wskazanym rozmówcom 

zależało na obecności współmieszkańców. Badacz po dodatkowych wyjaśnieniach zasad  

i celu rozmów spotkał się z powtórnymi odmowami. Biorąc pod uwagę specyfikę domu  

oraz stan zdrowia badanych osób (były to osoby chore na schizofrenię) osoba prowadząca 

wywiad nie wywierała dodatkowej presji i zaproponowała inną formę wywiadu tj. wywiad 

grupowy z chętnymi osobami. 

Przy tworzeniu projektu badawczego, uwzględniono możliwość zaistnienia problemów 

związanych z jego realizacją. Założono, że mogą one być wynikiem różnych przyczyn: 

 stanu zdrowia mieszkańców DPS, tj. trudności w komunikacji, problemy  

z wysławianiem się i tworzeniem zrozumiałych i logicznych odpowiedzi, problemy  

w formułowaniu swoich myśli,  

 trudności w komunikowaniu się oraz dostosowaniu niesformalizowanego języka 

zadawania pytań do cech, możliwości i kompetencji respondentów, 

 nieszczerości odpowiedzi, niechęci do ujawnienia swoich przekonań oraz trudności  

w określeniu własnych opinii na postawione kwestie, 

 strachu przed weryfikacją odpowiedzi przez opiekunów DPS, przez co respondent mógł 

mieć opory, aby udzielać szczerych odpowiedzi,  

 pensjonariusze mogli traktować osobę przeprowadzającą wywiad jako osobę związaną 

z instytucjami pomocy społecznej, od których można osiągnąć wymierne korzyści, 
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 respondenci z naturalnej potrzeby towarzystwa, mogli traktować prowadzącego wywiad 

jako osobę, z którą można „uciąć sobie pogawędkę”, zbaczając przy tym z tematu,  

 respondenci mogli wymagać wsparcia osób trzecich przy udzielaniu odpowiedzi. 

Kluczowym założeniem było dobre samopoczucie badanych w trakcie wywiadów,  

tj. badacz musiał zrobić wszystko, by nie szkodzić uczestnikom swoich badań.  

W związku z powyższym w trakcie przygotowań dyspozycji do wywiadów uznano,  

że podczas rozmów nie należy stosować zwrotu „osoba niesamodzielna”, który został przyjęty 

w tej pracy jako pojęcie kluczowe. Wynikało to z przekonania, iż bezpieczniej będzie unikać 

sformułowań, które mogą być postrzegane przez część badanych za drażliwe  

lub obraźliwe. W trosce o porozumienie z rozmówcami korzystano z mniej precyzyjnych, 

powszechnych w języku potocznym zwrotów, np. „mieszkańcy DPS”, „pensjonariusze”, 

„podopieczni.”  
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ROZDZIAŁ III. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM  

 

3.1. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Oceny Zasobów Pomocy 

Społecznej za rok 2012 na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje  

21 publicznych domów pomocy społecznej. Placówki te usytuowane są na terenie  

11 powiatów, 16 DPS –ów zlokalizowanych jest w 9 powiatach ziemskich  

oraz 5 w powiatach grodzkich (Białystok - 2, Łomża - 2, Suwałki - 1).  

 
MAPA 3. ROZMIESZCZENIE TERYTORIALNE DPS W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUW 

 

Najwięcej placówek (6) znajduje się w powiecie białostockim. Brak domów pomocy 

społecznej odnotowuje się w powiatach: łomżyńskim, suwalskim, sokólskim, kolneńskim oraz 

zambrowskim. 

 Liczba domów pomocy społecznej nie zmieniła się na przestrzeni ostatnich  

lat, co wskazują dane w poniższej tabeli. W roku 2012 placówki dysponowały  

2 297 miejscami, a liczba osób w nich przebywających to 2 301. W porównaniu do roku  
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2010 nieznacznie wzrosła liczba miejsc (o 10) a wraz z nią liczba osób korzystających  

ze wsparcia DPS-ów (o 31 osób).   

 

TABELA 10. INFORMACJE O KORZYSTAJĄCYCH Z DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ  

W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LATACH 2010-2012 

 
Liczba placówek 

ogółem 
Liczba miejsc ogółem 

Liczba osób 

korzystających 

ogółem 

2010 21 2 287 2 270 

2011 21 2 295 2 284 

2012 21 2 297 2 301 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MPiPS-05 za lata 2010-2012 oraz Oceny Zasobów 

Pomocy Społecznej za rok 2012 

 

Domy pomocy społecznej funkcjonujące w województwie podlaskim to placówki 

prowadzone zarówno przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,  

jak i organizacje pozarządowe. Wszystkie DPS-y podlegają kontroli wojewody. 

 

TABELA 11. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ WEDŁUG ORGANÓW PROWADZĄCYCH  

W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LATACH 2010–2012 

 
PODMIOT PROWADZĄCY - POWIAT INNY PODMIOT PROWADZĄCY 

Liczba DPS 
Liczba 

miejsc 

 Liczba osób 

korzystających 
Liczba DPS 

Liczba 

miejsc 

 Liczba osób 

korzystających 

2010 15 1 856 2 051 6 431 408 

2011 15 1 862 2 001 6 433 445 

2012 15 1 862 1 853 6 435 431 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MPiPS - 05 za lata 2010 - 2012 

 

Spośród 21 podlaskich domów pomocy społecznej wyróżnić można: 

 15 placówek prowadzonych przez powiaty, 

 5 domów prowadzonych przez inne podmioty na zlecenie powiatu tj. zgromadzenia 

zakonne (3 DPS), organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy 

społecznej (2 DPS),  

 1 dom prowadzony na zlecenie Samorządu Województwa Podlaskiego przez organizację 

pozarządową prowadzący działalność z zakresu pomocy społecznej28.  
 

                                                           
28 Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 134/1914/08 z dnia 9 grudnia 2008 r. powierzył realizację 

zadania publicznego polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle 

psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach Stowarzyszeniu „Aktywnie 

Przeciw Depresji” 
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Na terenie województwa podlaskiego na koniec 2012 r. funkcjonowało pięć typów DPS. 

Najwięcej miejsc oferują DPS-y przeznaczone dla osób przewlekle, psychicznie chorych (657) 

oraz dla osób przewlekle, somatycznie chorych (652). Najmniejszą liczbą miejsc (140) 

dysponują DPS-y dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. 

 

TABELA 12. LICZBA MIEJSC W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ Z PODZIAŁEM NA 

PROFILE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2012 R. 

 

 Źródło: opracowanie własne  

 

Należy nadmienić, że niektóre domy pomocy społecznej są wielotypowe, tzn. prowadzą 

działalności o kilku profilach. Na terenie województwa podlaskiego istnieje 16 domów pomocy 

społecznej jednoprofilowych i 5 o profilach łączonych.  

W 2013 r. funkcjonowało także 12 placówek zapewniających całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, które prowadzone są 

na podstawie przepisów o działalności gospodarczej (tzw. prywatne domy pomocy społecznej). 

Placówki prowadzone są głównie przez fundacje i stowarzyszenia, kościoły (zarówno 

katolickie jak i prawosławne) oraz osoby prywatne. Łącznie oferują one 544 miejsc, a pełny 

wykaz takich placówek zamieszczono w załączniku nr 3. 

 

OKRES OCZEKIWANIA NA UMIESZCZENIE W DPS 

Według wyników badania ankietowego przeprowadzonego na terenie województwa 

podlaskiego liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej w 2013 roku wynosiła 

2 405. W stosunku do roku 2011 liczba ta spadła o 40 osób. W roku 2013 liczba pensjonariuszy, 

którzy trafili do DPS na podstawie orzeczenia sądu wynosiła 395 i wzrosła  

w stosunku do roku 2011 o 15%, zaś do roku 2012 o 12%. Analiza danych liczbowych 

wykazuje, że liczba podopiecznych umieszczonych w DPS (bez postanowienia sądu)  

Typy domów pomocy społecznej Liczba miejsc ogółem

1. dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 140

2. dla osób w podeszłym wieku 326

3. dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 522

4. dla osób przewlekle, somatycznie chorych 652

5. dla osób przewlekle, psychicznie chorych 657

Razem 2 297
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jest zdecydowanie wyższa i w 2013 roku wyniosła 2010 osób. Rok wcześniej liczba ta była 

wyższa o 3%, zaś dwa lata wcześniej o ponad 4%.   

 

TABELA 13. LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W DPS-ACH W LATACH 2011-2013 

Rodzaj skierowania do DPS: 2011 2012 

2013 

(stan na 

30.06.2013) 

na podstawie orzeczenia sądu 342 384 395 

bez postanowienia sądu 
2 103 2 069 2 010 

Ogółem 2 445 2 453 2 405 

Źródło: opracowanie własne  

 

Liczbę mieszkańców województwa podlaskiego obecnie oczekujących na umieszczenie 

w domu pomocy społecznej przedstawia poniższa tabela.  

 

TABELA 14. LICZBA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA UMIESZCZENIE W DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ W 2013 R (STAN NA 30.06.2013) 

 kobiety mężczyźni ogółem 

na podstawie orzeczenia sądu 35 25 60 
bez postanowienia sądu 71 131 202 

Ogółem 106 156 262 

Źródło: opracowanie własne  

 

Na wolne miejsce w domu pomocy społecznej,  w czasie realizacji badania, oczekiwały 

262 osoby, z czego większość tj. 60% stanowili mężczyźni. W grupie osób oczekujących, 23% 

stanowiły osoby skierowane do placówki na podstawie orzeczenia sądu. 

Badanie ankietowe wykazało, że okres oczekiwania na umieszczenie w DPS wacha  

się od 2 tygodni do 4 lat. Należy zauważyć, że 7 placówek zgłosiło brak oczekiwania 

podopiecznych na przyjęcie. W tej grupie znajdują się 3 domy dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie oraz 4 placówki dla osób w podeszłym wieku i somatycznie 

chorych. Najdłuższy czas oczekiwania zgłosił DPS w mieście Białystok o profilu łączonym. 

W tym ośrodku oczekiwanie na miejsce dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 

wynosi około 5 lat, dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla przewlekle 

psychicznie chorych - około 15 lat. Średni okres oczekiwania w przypadku pozostałych domów 

pomocy społecznej to 16 miesięcy.   
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Z przeprowadzonego badania wynika, że żaden z DPS-ów nie widzi potrzeby 

zwiększania liczby miejsc w prowadzonej placówce. Niemniej jednak niemal połowa  

z badanych instytucji wyraziła opinię o potrzebie tworzenia nowych DPS - ów na terenie 

województwa podlaskiego, w tym dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi  

(1 wskazanie), dla osób psychicznie chorych (3 wskazania) oraz dla osób uzależnionych  

od alkoholu (5 wskazań).  

Jedno z pytań w ankiecie skierowanej do DPS-ów dotyczyło poszerzenia oferty pomocy 

społecznej o alternatywne formy opieki. Analiza odpowiedzi wykazała, że 29% beneficjentów 

wskazuje na potrzebę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,  

10% ankietowanych osób wskazało na potrzebę tworzenia nowych środowiskowych domów 

samopomocy, a 19% na domy dziennego pobytu. Pojedyncze odpowiedzi wskazywały  

na potrzebę innych form pomocy np. małych placówek rodzinnych czy też bezpłatnych domów 

opieki dla ludzi z niskimi świadczeniami. 

 

 

3.2. SYTUACJA FINANSOWA I STAN ZATRUDNIENIA W DOMACH POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

 

Koszt miesięcznego utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej  

w województwie podlaskim w roku 2013 wynosił od 2 243,96 zł do 4 394,00 zł. Najwyższy 

ustalony koszt odpłatności za pobyt mieszkańca ponosili podopieczni białostockiego DPS–u  

o profilu łączonym: przeznaczonym dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych 

(filia w Bobrowej), który oferuje łącznie 306 miejsc. Najniższy koszt utrzymania jednego 

mieszkańca ustalony został w DPS w Garbarach, który przeznaczony jest dla osób przewlekle 

psychicznie chorych, gdzie łączna liczba miejsc wynosi 200. 

Poniższy wykres prezentuje dynamikę średniego kosztu utrzymania jednego mieszkańca 

w domu pomocy społecznej na przestrzeni lat 2011 – 2013. 
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WYKRES 3. ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT (W ZŁ NA 1 OSOBĘ) UTRZYMANIA  

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LATACH  

2011-2013 

 
     Źródło: opracowanie własne  

 

W badanym okresie średni koszt utrzymania jednego mieszkańca w DPS-ie 

systematycznie wzrastał. W roku 2013 wynosi 2 873 zł i w stosunku do roku 2011 wzrósł  

o 259 zł.  

Kwoty utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie województwa 

podlaskiego  są zróżnicowane. Wysokość miesięcznej opłaty zależy od takich czynników jak, 

miejsce pobytu czy standard placówki. Koszty pobytu uchwalają zarządzające jednostkami 

gminy i powiaty, ale uzależnione są od rocznych kosztów działalności domów wynikających 

z utrzymania mieszkańców powiększony o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych na dany rok kalendarzowy. Poniższe zestawienie prezentuje 

średnie koszty utrzymania mieszkańców na przełomie lat 2011-2013.  
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TABELA 15. TYPY DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ FUNKCJONUJĄCE  

W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM WRAZ ZE ŚREDNIM MIESIĘCZNYM KOSZTEM 

UTRZYMANIA MIESZKAŃCA W LATACH 2011-2013 (W ZŁ) 

Lp. Nazwa Domu Typ Domu 2011 (w zł) 2012 (w zł) 2013 (w zł) 

1. Dom Pomocy Społecznej 

dla Dzieci i Młodzieży 

Zgromadzenia Sióstr 

Franciszkanek Rodziny 

Maryi, Augustów 

dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych 

intelektualnie - dziewczęta 

2 466 2 703 2 764 

2. Dom Pomocy Społecznej 

dla Dzieci i Młodzieży 

Zgromadzenia Sióstr 

Franciszkanek Rodziny 

Maryi, Augustów 

dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych 

intelektualnie - dziewczęta 

2 230 2 257 2 373 

3. Dom Pomocy Społecznej 

ROKITNIK, Białowieża 

łączony dla osób w podeszłym 

wieku oraz dla osób przewlekle 

somatycznie chorych 

2 915,70 2 883,88 3 168,67 

4. Dom Pomocy Społecznej 

w Białymstoku 

dla osób przewlekle 

somatycznie chorych 

3 538 3 209 3 309 

5. Dom Pomocy Społecznej 

w Białymstoku 

łączony dla osób dorosłych 

niepełnosprawnych 

intelektualnie, dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie oraz osób 

przewlekle psychicznie 

chorych 

4 288 4 339 4 394 

6. Dom Pomocy Społecznej 

im. Jana Pawła II w 

Brańsku 

łączony dla osób przewlekle 

somatycznie chorych oraz dla 

osób w podeszłym wieku 

2 547,67 2 735,87 2 860,44 

7. Dom Pomocy Społecznej 

„TRZY DĘBY”, 

Choroszcz 

dla osób przewlekle 

psychicznie 

chorych 

2 488 2 571 2 617 

8. Dom Pomocy Społecznej 

w Kozarzach 

dla osób dorosłych 

niepełnosprawnych 

intelektualnie 

2 215,43 2 362,20 2 564,01 

9. Dom Pomocy Społecznej 

w Grajewie 

dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych 

intelektualnie – chłopcy 

2 807,21 2 830,08 2 953,42 

10. Dom Pomocy Społecznej 

DOM KOMBATANTA  

w Mocieszach 

dla osób przewlekle 

somatycznie chorych 

2 306 2 698 2 940 

11. Dom Pomocy Społecznej 

w Czerewkach 

łączony dla osób w podeszłym 

wieku oraz dla osób przewlekle 

somatycznie chorych 

2 536 2 664 2 757 

12. Dom Pomocy Społecznej 

w Jałówce „JAWOR” 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych 

2 478 2 577 2 712 

13. Dom Pomocy Społecznej 

"Spokojna Przystań"      

 w Garbarach 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych 

2 075,32 2 184,1 2 243,96 

14. Dom Pomocy Społecznej 

w Mońkach 

dla osób w podeszłym wieku 2 205 2 468 2 759 
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15. Dom Pomocy Społecznej 

dla Dorosłych 

Zgromadzenia Sióstr 

Franciszkanek Rodziny 

Maryi w Sejnach, 

dla osób w podeszłym wieku 

(kobiety) 

2 274 2 526 2 847 

16. Powiatowy Dom Pomocy 

Społecznej w 

Siemiatyczach 

dla osób przewlekle 

somatycznie 

chorych 

2 349,11 2 453,32 2 612,61 

17. Dom Pomocy Społecznej 

w Suwałkach „KALINA” 

dla osób przewlekle 

somatycznie 

chorych 

2 465,20 2 498,40 2 555,80 

18. Dom Pomocy Społecznej 

pod wezwaniem św. 

Franciszka z Asyżu      

w Tykocinie 

dla osób przewlekle 

psychicznie 

chorych (kobiety) 

2 449 2 555 2 663 

19. Dom Pomocy Społecznej 

w Uhowie 

łączony dla osób przewlekle 

somatycznie chorych oraz 

dla osób w podeszłym wieku 

2 330 2 453 2 628 

20. Dom Pomocy Społecznej 

w Łomży 

dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych 

intelektualnie - dziewczęta 

3 349 3584 3 689 

21. Dom Pomocy Społecznej 

im. Wiktorii 

Kowalewskiej w Łomży 

dla osób w podeszłym wieku 2 580 2 852 2 922 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z rejestru PUW  
 

Sytuację materialną osób zobowiązanych do wnoszenia odpłatności za pobyt w DPS 

ustala w drodze wywiadu środowiskowego ośrodek pomocy społecznej. OPS negocjuje 

również kwoty dopłat i zawiera stosowne umowy. Jeżeli sytuacja finansowa lub rodzinna 

uniemożliwia dopłatę przez rodzinę do kosztów utrzymania, obowiązek uregulowania 

należności spoczywa na gminie. W województwie podlaskim gminne jednostki pomocy 

społecznej w roku 2012 pomocą w postaci dopłat objęły 995 osób, o 145 więcej niż w roku 

2011.  

 

TABELA 16. ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  

W LATACH 2011-2013 

Rok 2011 2012 2013 (prognoza) 

Liczba osób 850 995 1 112 

Liczba świadczeń 8 610 10 158 11 848 

Kwota świadczeń w złotych 15 747 039 18 914 844 23 035 126 

Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2012, Obserwatorium Integracji 

Społecznej ROPS w Białymstoku, 2013 
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STAN ZATRUDNIENIA W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Stan zatrudnienia w 21 domach pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego 

w roku 2013 wyniósł 1631,5 etatów tj. o 22 mniej niż w roku 2011 i o 8,5 mniej niż w roku 

2012 r.  

 

WYKRES 4. STRUKTURA ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW DPS Z TERENU 

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W LATACH 2011-2013 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 
W latach 2011-2013 zaobserwowano zmniejszenie liczby etatów w dziale 

administracyjnym (o 8), gospodarczym i obsługi (o 7), opiekuńczo–terapeutycznym  

(o 4) i medyczno-rehabilitacyjnym (o 4). Liczba osób na stanowiskach kierowniczych 

zwiększyła się o 1 etat, w roku 2014 w 3 DPS-ach planowane jest zatrudnienie łącznie 4 osób. 

Spośród 21 DPS-ów biorących udział w badaniu 18 zgłosiło, że korzysta z pomocy 

wolontariuszy, którzy na co dzień wspierają mieszkańców. Przeprowadzona analiza wykazała, 

że liczba osób wspierających podopiecznych systematycznie rośnie. W roku  

2011 zanotowano, iż w DPS-ach pomoc świadczyło 178 osób, zaś w momencie 

przeprowadzenia badania liczba ta wynosiła 194. Przykładowe zadania i obowiązki 

wolontariuszy polegają na: organizowaniu wolnego czasu dla mieszkańców domów  
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(33%), pomocy w kontaktach z otoczeniem oraz wsparciu przy organizacji działalności 

społecznej lub oświatowo – kulturalnej na rzecz mieszkańców (po 23%). 

 Od poziomu wiedzy i umiejętności kadry zależy skuteczność pomocy świadczonej 

mieszkańcom domów pomocy społecznej. Dzięki stałemu podnoszeniu kwalifikacji personel 

lepiej rozumie potrzeby i problemy podopiecznych, co wpływa również na wzrost efektywności 

wsparcia. Spośród wszystkich zatrudnionych osób - 1 032 pracowników deklaruje, że podnosi 

swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo:  

 w kursach specjalistycznych – ok. 9%,  

 w szkoleniach – ok. 72%, 

 w wizytach studyjnych - ok. 6%, 

 poprzez korzystanie z doradztwa – ok. 1%. 

Inne wymieniane formy podnoszenia kwalifikacji to udział w konferencjach, 

seminariach, szkoleniach wewnętrznych i naradach, uzupełnianie wykształcenia  

poprzez kształcenie na studiach wyższych i podyplomowych czy szkołach policealnych. Taki 

rodzaj podnoszenia kwalifikacji zgłasza ok. 12% osób zatrudnionych w DPS–ach. 

 

 

3.3. STANDARDY ORAZ REALIZACJA ZADAŃ W DOMACH POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

 

Szczegółowy opis warunków niezbędnych do wypełnienia standardów oraz realizacji 

zadań zawiera Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. 

w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012, poz. 964). Rozporządzenie określa 

następujące uwarunkowania funkcjonowania domów pomocy społecznej: 

 

1)  warunki efektywnej realizacji usług opiekuńczych, polegające m.in. na: 

 odpowiednim wskaźniku zatrudnienia,  

 udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz pielęgnacji, 

 organizacji czasu wolnego, 

 pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, 

 niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych. 

2) warunki efektywnej realizacji w zakresie usług wspomagających polegają na: 

 udziale w terapii zajęciowej, 

 organizacji świąt i uroczystości okazjonalnych, 

http://synonimy.ux.pl/synset.php?id=11451
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 możliwości kontaktu z kapłanem, 

 przestrzeganiu praw mieszkańca Domu, 

 utrzymywaniu kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, 

 świadczeniu pracy socjalnej, 

 organizacji terapii zajęciowej, 

 organizacji warsztatów terapii zajęciowej dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz 

dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, 

 możliwości korzystania z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy,  

 sprawieniu pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu. 

3) warunki w zakresie potrzeb bytowych, polegające na:  

 przystosowaniu placówki do potrzeb osób tam przebywających, 

 posiadaniu udogodnień umożliwiających swobodne poruszanie się pensjonariuszy, 

 korzystanie ze wszystkich, odpowiednio wyposażonych pomieszczeń.  

Realizacja zadań DPS ma na celu: 

 aktywizowanie mieszkańców i podnoszenie ich sprawności, 

 zaspokojenie potrzeb religijnych, kulturalnych i towarzyskich, 

 podtrzymanie nabytych umiejętności i rozwój zainteresowań, 

 integrację ze środowiskiem. 

 

Wszystkie biorące udział w badaniu DPS–y deklarują spełnianie standardów 

świadczonych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego 

standardu. Do zadań każdego DPS–u należy wypracowanie właściwego zakresu usług, 

zgodnego ze standardami określonymi dla danego typu domu, w oparciu o indywidualne 

potrzeby mieszkańca.  

Mając na celu właściwe określenie indywidualnych potrzeb mieszkańca oraz zakresu 

usług w domu pomocy społecznej, w następstwie obowiązujących przepisów, powołuje  

się zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników domu, 

którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Podstawowa rola członków 

zespołu polega na opracowywaniu indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, wspólnie 

z mieszkańcami oraz wspólną ich realizację wraz z mieszkańcami29.  

                                                           
29 Z. Grabusińska, „Domy Pomocy Społecznej w Polsce”, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 

2013, s.88 



 
 
  

 

47 
 

W każdym DPS–ie na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje zespół 

terapeutyczno-opiekuńczy. Osoby wchodzące w skład zespołu to m.in. pracownik socjalny, 

fizjoterapeuta, pielęgniarka, opiekun, instruktor, terapeuta. Wraz z mieszkańcem opracowują 

oni i realizują indywidualny plan wsparcia mieszkańców. Działania wynikające  

z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje „pracownik pierwszego 

kontaktu”, wskazany przez mieszkańca domu. Główna rola tego rodzaju pracownika  

to: wspieranie mieszkańców w sytuacjach dla nich trudnych, aktywizowanie i motywowanie 

do różnych zadań, utrzymywania kontaktów z rodziną i dokumentowanie realizowanych 

działań. Innymi słowy pracownik pierwszego kontaktu jest także rzecznikiem spraw i praw 

mieszkańców, reprezentuje ich na zewnątrz, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Celem jego pracy 

jest więc spersonalizowana opieka, niwelująca poczucie osamotnienia i anonimowości 

mieszkańca, ma to także przyczynić się do osłabienia instytucjonalizacji. Szczególną rolę  

w tym względzie odgrywa aktywizacja mieszkańców. Racjonalne spędzanie wolnego czasu  

to najlepsza forma terapii. Jednocześnie jest to alternatywa na rezygnację i zobojętnienie. Osoba 

aktywna, mająca poczucie własnej przydatności czy użyteczności, mimo upływającego wieku, 

często nie najlepszego stanu zdrowia i braku najbliższej rodziny, z reguły odznacza się dużo 

lepszą kondycją psychosomatyczną, aniżeli osoba przekonana o własnej bezużyteczności, 

bierna, nieposiadająca żadnych zainteresowań, niejednokrotnie świadomie przyjmująca 

postawę zależności30. 

Wskazywane przez badane domy pomocy społecznej działania podejmowane w celu 

podniesienia sprawności i aktywizowania mieszkańców przedstawiono na rysunku  

nr 2, zaś działania podejmowane w celu usamodzielnienia mieszkańców na  rysunku nr 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Ibidiem, s. 100-101 
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RYSUNEK 2. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CELU PODNIESIENIA SPRAWNOŚCI  

I AKTYWIZOWANIA MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

RYSUNEK 3. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CELU USAMODZIELNIENIA 

MIESZKAŃCA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Źródło: opracowanie własne 

DZIAŁANIA 
PODNOSZĄCE 
SPRAWNOŚĆ I 
AKTYWIZUJĄ

CE 
MIESZKAŃCÓ

W 

terapia 
zajęciowa,  

w tym  terapia 
w 

pracowniach 

rehabilitacja,  
w tym turnusy 
rehabilitacyjn

e

wyjazdy i 
spotkania 

integracyjne, 
wypoczynkow
e, kulturalne, 
poznawcze, 
oświatowe 

działania 
integracyjne 

ze 
środowiskiem  
m.in. kontakty 

ze 
społecznością 

lokalną 
podczas 

pikników

treningi: 
interpersonalny, 

finansowy, 
czystości itp.

DZIAŁANIA 
USAMODZIELNIAJĄCE 

MIESZKAŃCÓW

trening samoobsługi; 
usprawnianie i rozwijanie 
umiejętności w obsłudze 
własnej oraz wspieranie 

mieszkańców w tych 
czynnościach; terapie 

przyłóżkowe

treningi 
psychologiczne, grupy 

wsparcia, staże dla osób 
niepełnosprawnych

mobilizowanie do 
aktywności 

odpowiedniej do 
możliwości 

psychofizycznych i 
zainteresowań, 

pomoc w leczeniu 
uzależnień (terapia 

alkoholowa: 
psychologiczna, 

farmakologiczna)

ogólne 
usprawnienia; 
zaopatrzenie w 

sprzęt ortopedyczny, 
dostosowanie 
otoczenia do 

sprawności osoby

zaktywizowana opieka 
zdrowotna  w celu 

poprawa stanu zdrowia 

utrzymanie kontaktu z 
rodziną bądź nawiązanie w 

przypadku jego 
braku,poprawa relacji 

mieszkańca z członkami 
jego rodziny
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Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez personel zatrudniony w domach 

pomocy społecznej jest organizacja czasu wolnego dla mieszkańców. Analiza odpowiedzi  

na pytanie dotyczące najczęstszych form spędzania czasu wolnego w DPS wykazała  

ze wszystkie badane placówki zapewniają swoim pensjonariuszom udział w zajęciach 

terapeutycznych, słuchanie radia/muzyki, oglądanie telewizji, organizację imprez 

urodzinowych/imieninowych. Pozostałe formy aktywności przedstawiono w tabeli 17. 

 

TABELA 17. FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO W DPS 

FORMY: % 

 udział w zajęciach terapeutycznych m.in. 100 

a. artyterapia 81 

b. biblioterapia 86 

c. muzykoterapia 86 

d. silwoterapia 56 

e. pogadanki 90 

 udział w zajęciach WTZ  48 

 książki/prasa 95 

 słuchanie radia/muzyki 100 

 telewizja 100 

 wycieczki  95 

 gry planszowe/ karty 90 

 imprezy integracyjne 100 

 programy poetycko - muzyczne 81 

 imprezy urodzinowe/imieninowe 100 

 udział w zespole muzyczno - wokalnym 67 

 udział w zespole teatralno - kabaretowym 62 

 artystyczne wizyty gościnne dzieci ze szkół i 

przedszkoli  

95 

 zabawy integracyjne z dziećmi i młodzieżą z 

zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli 

71 

 spacery do lasów m.in. grzybobranie 76 

 wieczorki taneczne połączone z konkursami 86 

 wyjazdy na spotkania z mieszkańcami innych 

Domów 

95 

Procent przekracza 100 ze względu na wielokrotność wyboru odpowiedzi 

  Źródło: opracowanie własne 

 
Istotne jest tworzenie między mieszkańcami powiązań, by mogli samodzielnie 

rozwiązywać swoje problemy i działać na rzecz innych. Według uzyskanych wyników badania 

w 71% domach pomocy społecznej mieszkańcy podejmują własne, wspólne inicjatywy, takie 

jak: 

 prace porządkowe (sprzątanie terenu wokół DPS, dbanie o ogród kwiatowo – 

rekreacyjny),  
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 działalność samorządu mieszkańców (składanie propozycji do harmonogramu życia 

społecznego w DPS, praca nad wnioskami o dofinansowanie na wyjazdy, turnusy, leki, 

ustalanie planów wycieczek, imprez, jadłospisu), 

 tworzenie dekoracji (w pomieszczeniach, a także w kaplicy DPS), 

 spotkania towarzyskie (organizacja urodzin, imienin, pogadanek dla innych 

mieszkańców, spacerów, organizacji świąt, spotkań integracyjnych, wspólne 

przygotowanie posiłków, organizacja dyskotek jak również rozgrywek sportowych) 

 organizacja wyjazdów i wycieczek (wyjazdów do kina, muzeum, wyjścia do miasta  

po zakupy). 

 

WYKRES 5. FORMY W JAKICH MIESZKAŃCY PODEJMUJĄ WSPÓLNE INICJATYWY 

(%) 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Domy pomocy społecznej winny rozwijać również działania integracyjne  

z szerszą społecznością lokalną, umożliwiając mieszkańcom rozwijanie sieci znajomości,  

a przede wszystkim życzliwości ze strony otoczenia zewnętrznego31. Aby pobudzić 

pensjonariuszy do tego rodzaju aktywności, niemal we wszystkich badanych DPS–ach 

podejmowane są działania mające na celu stymulowanie nawiązywania, utrzymywania  

i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną. Działania tego rodzaju przedstawiono 

na poniższym schemacie. 

 

 

                                                           
31 Ibidiem, s.121 
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RYSUNEK 4. DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU STYMULOWANIE NAWIĄZYWANIA, 

UTRZYMYWANIA I ROZWIJANIA KONTAKTU Z RODZINĄ MIESZKAŃCÓW DPS-ÓW 

ORAZ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ 

 

Procent przekracza 100 ze względu na wielokrotność wyboru odpowiedzi 
Źródło: opracowanie własne 

 

Badanie pokazuje, iż najczęściej pracownicy DPS–ów pomagają podopiecznym  

w utrzymywaniu więzi rodzinnych poprzez kontakt: korespondencyjny, telefoniczny, 

inicjowanie wizyt członków rodzin oraz wyjazdów do rodzin bądź do rodzinnego miejsca 

zamieszkania. W sytuacji kiedy pensjonariusz nie utrzymuje kontaktów rodzinnych 

podejmowane są próby nawiązania zerwanych więzi oraz udziela się niezbędnej pomocy  

w poszukiwaniu członków rodziny. 

POMOC W 
UTRZYMYWANIU  WIĘZI 

RODZINNYCH:

korespondencja - 80% (wysyłanie kartek 
z życzeniami, pisanie  listów)

rozmowy telefoniczne - 65% (pomoc 
w kontaktach telefonicznych i telefonowanie 

do rodzin, ułatwienie im kontaktów 
telefonicznych) 

zaproszenia do odwiedzin  rodziny - 100% 
(zapraszanie rodzin do placówki, spotkania 

integracyjne mieszkańców 
z rodzinami np. organizacja "Dnia Rodziny" 
organizowanie dnia matki, ojca, zapraszanie 

rodzin na imieniny 
lub urodziny, pikniki rodzinne, 

np. integracyjny Piknik Rodzinny 
"Familiada", udostępnianie pokoi gościnnych 

osobom odwiedzającym, Placówka 
organizuje Dzień Otwarty, wycieczki 

mieszkańców z rodziną

wyjazdy do rodzin - 25% (pomoc w 
zorganizowaniu wyjazdu na urlop do rodziny, 

wyjazdy na wakacje i święta, zawożenie 
samochodem do rodzinnego miejsca 

zamieszkania) 

próby nawiązania zerwanych kontaktów 
rodzinnych - 10% oraz poszukiwanie rodzin 

podopiecznych

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU 
STYMULOWANIE 
NAWIĄZYWANIA 

UTRZYMYWANIE I ROZWIJANIE 
KONTAKTU ZE 

SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ

zaproszenia na uroczystości   i  do odwiedzin 
społeczności lokalnej - 80%: np. odwiedziny 
młodzieży szkolnej i przedszkoli, zapraszanie 

na zabawę, spotkania z uczniami szkół 
i innych instytucji (historyk sztuki, pracownik 

kościoła i cerkwi, itp.), współpraca ze 
stowarzyszeniami (zawody sportowe, festiwal 

taneczny)

imprezy kulturalne - 35% m.in.                               
udział w przegladzie zespołów artystycznych, 

współpraca z zespołem folklorystycznym, 
udział mieszkańców w imprezach 

organizowanych w mieście, gminie, np. 
dożynki, festyny itp.,  obchody dnia osób 

niepełnosprawnych  czy Dnia Seniora 

udział mieszkańców  DPS-u 
w uroczystościach religijnych - 20%: 
tj. podczas mszy św., obchody świąt 

parafialnych 

wycieczki krajoznawcze - 10%   
np. spacery po okolicy 

utrzymywanie bezpośrednich kontaktów - 15% 
np.osobisty  kontakt z mieszkańcami wsi 
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Aktywne włączanie się w życie środowisk lokalnych może być skutecznym sposobem na 

organizację czasu wolnego oraz lepsze samopoczucie osób tam przebywających.  

W zależności, od stanu zdrowia i kondycji psychosomatycznej, podopieczni wraz z kadrą 

zapraszają na organizowane w domu uroczystości młodzież szkolną, dzieci z przedszkoli, 

osoby ze środowiska lokalnego.  

Badane placówki współpracują z organizacjami pozarządowymi, przy czym co piąty DPS 

z terenu województwa podlaskiego deklaruje współpracę ze stowarzyszeniami na stałe. Do 

najważniejszych zadań realizowanych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

działającymi na terenie województwa podlaskiego należy: 

 organizacja wydarzeń kulturalnych np. „Wieczornica Poetycka”, „Międzynarodowe 

Animacje Teatralne”, „Integracyjne Biegi Uliczne”, „Pożegnanie Lata”, „Sposób  

na życie”, 

 organizacja spotkań integracyjnych ze społecznością lokalną 

 dofinansowanie leków, środków medycznych, leczenia stomatologicznego,  

 organizacja wyjazdów integracyjnych, wolontariat, darowizny rzeczowe, wspólne 

szkolenia, warsztaty terapeutyczne, dofinansowanie bieżących potrzeb mieszkańców.  

Jednym z elementów badania była ocena atmosfery panującej w DPS-ach. Interpretacja 

odpowiedzi wskazuje, że 86% beneficjentów badania (kadra DPS-ów)  określa atmosferę 

panującą w DPS jako bardzo dobrą lub dobrą, pozostali jako poprawną. W ocenie  

90% respondentów stosunki między personelem a pensjonariuszami są bardzo dobre i dobre, 

pozostałe odpowiedzi wskazują na poprawność tych relacji. Relacje pomiędzy samymi 

podopiecznymi w przypadku 27% DPS określone zostały jako bardzo dobre,  

w 50% jako dobre, natomiast w 23% jako poprawne. 

 

 

3.4. PROBLEMY W FUNKCJONOWANIU DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

W badaniu dokonano również analizy problemów związanych z funkcjonowaniem 

DPS-ów. Pytania zawarte w tym bloku tematycznym dotyczyły:  

 sytuacji nieprzestrzegania regulaminów wewnętrznych, 

 trudności w realizacji zadań, 
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 barier w funkcjonowaniu DPS, 

 problemów wewnętrznych i zewnętrznych. 

Z poniższego wykresu wynika, że najczęstsze przypadki łamania regulaminów 

obowiązujących w DPS dotyczą palenia papierosów w pokojach mieszkalnych – prawie 12%. 

Co dziesiąty mieszkaniec nadużywa alkoholu, co może łączyć się z późniejszym wszczynaniem 

awantur (ten problem wskazało niemal 10% respondentów).  

 

WYKRES 6. ODSETEK MIESZKAŃCÓW DPS, KTÓRZY NIEPRZESTRZEGAJĄ 

REGULAMINÓW WEWNĘTRZNYCH LUB NARUSZAJĄ PORZĄDEK W DPS 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Kolejną kwestią poruszaną w badaniu były trudności w realizacji zadań  

w codziennej pracy DPS–ów.  
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niszczenie mienia DPS, w szczególności w przypadku dokonania zniszczenia
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RYSUNEK 5. TRUDNOŚCI W REALIZACJI ZADAŃ, Z KTÓRYMI SPOTYKAJĄ  

SIĘ PRACOWNICY W CODZIENNEJ PRACY DPS 

 
Procent przekracza 100 ze względu na wielokrotność wyboru odpowiedzi 

Źródło: opracowanie własne 

 

Analiza powyższego rysunku dowodzi, że największe trudności z jakimi borykają  

się pracownicy domów pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego podczas 

realizacji zadań to problemy z mieszkańcami. Zdecydowana większość, ponieważ  

aż 89% DPS udzieliło takiej odpowiedzi. Powodem tych problemów są uzależnienia 

pensjonariuszy, ich niechęć do aktywności i zaangażowania w sprawy Domu. Ponad połowa 

przedstawicieli DPS, którzy wypełniali ankietę uważa, że w przypadku ich placówki  

są to problemy finansowe.   

Kolejną, ważną kwestią, poruszoną w badaniu było zdiagnozowanie głównych barier 

funkcjonowania DPS-ów. W drodze analizy ustalono, iż przeszkody w funkcjonowaniu tego 

typu placówek zogniskowane są wokół mechanizmów finansowych i procedur prawnych. 

Najczęściej wskazywane ograniczenia to: 

 brak wystarczających środków na wynagrodzenia pracowników, 

 problemy w pozyskiwaniu środków finansowych na inwestycje,  

 brak skierowań przez OPS-y, mimo posiadanych wolnych miejsc (dopłaty gminy  

na pobyt w DPS są niewystarczające)/bądź kierowanie osób uzależnionych od alkoholu  

i nie wymagających całodobowej opieki, 

 zbędna biurokracja i zawiłe procedury. 

problemy z 
mieszkańcami  89% 

• alkoholizm i 
związana z tym 
kłótliwość

• brak poczucia 
choroby

• ciężkie stany 
zdrowia-trudne do 
objęcia stosowną 
opieką w DPS

• uzyskanie zgody 
pacjenta na realizację 
planów 
indywidualnego 
wsparcia oraz jego 
redagowanie

• brak chęci 
mieszkańców do 
utrzymania higieny 
własnej i otoczenia

• niechęć do 
aktywizowania się

problemy finansowe                  
53% 

• brak środków  
finansowych na 
inwestycje

• brak skierowań do 
DPS ze względu na 
wysokie koszty 
utrzymania

• brak własnych 
środków na dopłaty 
do leków

problemy kadrowe                
37%

• absencje chorobowe 
pracowników

• niskie płace

• fluktuacja kadry

• brak komunikacji 
między personelem

• koniecznośc 
konsultacji u lekarzy 
specjalistów

• braki kadrowe

zewnętrzne i inne                         
37% 

• brak spójności w 
przepisach

• zbędna biurokracja

• bariery 
architektoniczne

• lokalizacja placówki-
środowisko wiejskie 
(ważne placówki 
oddalone są od 
siedziby DPS)

• nie ma pewności co 
do "jutra"

• ze zrozumieniem 
przepisów 
dotyczących 
odpłatności za pobyt 
w DPS

problemy z rodzinami 
mieszkańców 32%

• postawy 
roszczeniowe 
co do zakresu 
świadczeń

• niedostateczna 
współpraca

• zbyt wysokie 
oczekiwania  w 
sprawie opieki w 
stosunku do 
możliwości prawnych 
i organizacyjnych 
DPS
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Problemy w funkcjonowaniu DPS-ów podzielono na wewnętrzne i zewnętrzne. 

Prezentuje je poniższa tabela.  

 

TABELA 18. PROBLEMY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE, Z KTÓRYMI NA CO DZIEŃ 

SPOTYKAJĄ SIĘ PRACOWNICY DPS 

 

problemy wewnętrzne 

 

 

problemy zewnętrzne 

brak zrozumienia dla problemów ze strony 

współpracowników 
28,6% przeszkody w zdobyciu środków 

finansowych 
57,1% 

konflikty wewnętrzne 9,5% brak zainteresowania ze strony władz 

lokalnych problemami domu 
14,3% 

kłopoty organizacyjne kadry 4,8% ograniczony dostęp do organizacji 

szkoleniowych 
9,5% 

inne 33,3% inne 19,0% 
nie występują żadne 23,8% nie występują żadne 19,0% 

Procent przekracza 100 ze względu na wielokrotność wyboru odpowiedzi 
Źródło: opracowanie własne 

 

Zestawienie odpowiedzi wskazuje na fakt, że w 23,8% placówek nie występują problemy 

wewnętrzne, a w 19% zewnętrzne. Oprócz wymienionych w ankiecie problemów ankietowani 

mieli możliwość wskazania innych, które ich na ogół dotyczą. Najczęściej pojawiające się 

odpowiedzi zestawiono w poniższej tabeli.   

 

TABELA 19. PROBLEMY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE WSKAZYWANE PODCZAS 

BADANIA PRZEZ DPS-Y 

czynniki wewnętrzne 

 

czynniki zewnętrzne 

 

 niskie wynagrodzenia, 

 trudności komunikacyjne, 

 oczekiwania pracowników co do 

podwyższenia wynagrodzenia, 

 związane ze stanem zdrowia 

mieszkańców, 

 niechęć mieszkańców do 

współpracy, 

 małe zarobki, 

 starzenie się personelu i związane 

z tym częste absencje chorobowe 

 współpraca OPS,  

 brak wpływu na działania innych organów 

(wybudowana droga bez ekranów akustycznych) 

 trudności w dostępie do specjalistycznej opieki 

psychiatrycznej 

 trudności w uzyskaniu pełnej należności za pobyt od 

mieszkańców posiadających zadłużenie komornicze 

 dotacje rządowe nie w pełni pokrywające koszty 

pobytu w DPS dla mieszkańców przebywających na 

starych zasadach 

  łatwość uzyskania szybkiego kredytu przez 

mieszkańca Domu w różnego rodzaju "para bankach 

 doprowadzająca przy niewypłacalności kredytobiorcy 

do wysokiego zadłużenia 

Źródło: opracowanie własne 
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ROZDZIAŁ IV. OPINIA PENSJONARIUSZY NA TEMAT WARUNKÓW ŻYCIA  

W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

4.1. PRZYCZYNY PRZEBYWANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

PRZYCZYNY POBYTU W DPS 

 

Badanie jakościowe przeprowadzone wśród pensjonariuszy DPS-ów z terenu 

województwa podlaskiego wykazało, że osoby które wzięły udział w badaniu to osoby chore  

i w większości samotne. Zły stan zdrowia oraz samodzielne zamieszkiwanie, obok braku 

poczucia bezpieczeństwa i możliwości zabezpieczenia swoich potrzeb, są najczęstszymi 

powodami przebywania w DPS.  

W większości przypadków ograniczeniami zdrowotnymi beneficjentów badania  

są schorzenia narządów ruchu i zmysłów oraz układu krążenia. Powodują one znaczne 

trudności w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. Brak miejsca zamieszkania 

jest kolejnym czynnikiem, który decyduje o pobycie w DPS-ie.  

Należy podkreślić, iż o trafieniu do placówki całodobowej opieki często decyduje wiele 

czynników. Przyczyny te przeplatają się i wzajemnie warunkują. Powtarzają  

się w poszczególnych przypadkach, są tylko odmiennie skonfigurowane. Świadczą  

o tym następujące wypowiedzi respondentów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

 

57 
 

RYSUNEK 6. PRZYCZYNY POBYTU W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
Źródło: opracowanie własne  

 

 

OKRES POBYTU I CZAS OCZEKIWANIA 

 

Domy pomocy społecznej są to placówki dostępne dla osób, które uznają,  

że nie potrafią bądź nie chcą funkcjonować samodzielnie. Ustawa o pomocy społecznej 

CHOROBA

•„(...) trochę przychorowałam,  zmieniłam się, coś mnie po prostu do głowy strzeliło"

•„Bolała mnie noga, bolał kręgosłup"

•„Schizofrenia katatoniczna, już od dzieciństwa" 

•„Mnie tutaj lekarz skierował, bo 2 razy w roku leżałam w szpitalu"

•„Zachorowałem i po szpitalu tutaj trafiłem "

•„Jestem tutaj, (...) bo jestem po tym wylewie"

•„Choruje na cukrzycę (...) wyniszczyła organizm: oczy, przede wszystkim oczy: nie widzę (...) 
oprócz tego serce, Parkinson (...) i nastąpił ten udar"

•„Ja jestem ślepa. (...) Ja biorę 28 tabletek, ja mam tyle chorób "

SAMOTNOŚĆ

• „Rodzice umarli i sama mieszkałam no i nie zdało egzaminu to"

• „Znalazłam się tutaj z przymusu, bo mam jedną córkę, która ma dwoje dzieci, jedno jest 
niepełnosprawne dziecko i to nie sposób w dwóch pokojach dla mnie. Ja mam też 2 pokoje z 
kuchnią. Ani do niej ani do mnie bo ja na 4 piętrze."

•„Siostra też nie miała warunków, bo jeszcze miała 4 dzieci, nie miała jak (wziąc mnie do 
siebie)" 

BRAK MOŻLIWOŚCI ZABEZPIECZENIA SWOICH POTRZEB

•„Po prostu nie miałam warunków w domu"

•„Trudno było poradzić sobie (samemu)"

•„Do dzieci nie pójdę  prosić o coś"

BRAKU POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA / WYDARZENIA LOSOWE

•„Głównym powodem było to, że spowodowałam rodzinny wypadek"

•„Konkubin się znęcał,(...) no znęcał się i ja porzuciłam go i pojechałam tutaj"

•„(Nie dałam sobie rady) Szczególnie leki, no zapominałam leków na tą chorobę"

•„Nie radziłam. Nie. Ślepa i z tą emeryturą z działalności gospodarczej (...) bym nie 
poradziła(...) a jak wzrok do końca wysiądzie i co ja będę robić."

BRAK MIEJSCA ZAMIESZKANIA

•„Rozwiodłem się no i tak nie miałem gdzie mieszkać,(...) mieszkaliśmy na ZOL-u w szpitalu"  

•„Główna przyczyna to było to, że się rozwiodłem, nie miałem domu (…)”
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wskazuje nakaz umieszczenia w DPS-ie takiej osoby w możliwie najkrótszym czasie  

i wpisaniem na listę osób oczekujących w przypadku, gdy nie jest to możliwe z dnia na dzień. 

Czas oczekiwania na wolne miejsce w placówce jest zróżnicowany. Respondenci badania, bez 

względu na to od jak dawna zamieszkują w DPS-ie, nie oczekiwali w długiej kolejce: 

o „(Jestem tu) 19 lat. Ja nie czekałam ani jednego dnia.” 

o „(Oczekiwałam) Przez kilka miesięcy i dostałam odpowiedź i zaraz mnie wzięli. (…) Jestem 

tu rok i 5 miesięcy.”  

 

 

4.2. WYBRANE ASPEKTY JAKOŚCI ŻYCIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

STAN ZDROWIA  

 

Istotnym elementem wyznaczającym jakość życia jest subiektywna ocena stanu zdrowia. 

To właśnie ta ocena (nawet wbrew obiektywnym wyznacznikom jego stanu) okazuje się 

w licznych badaniach nie tylko niezależną zmienną warunkującą długość życia, ale także 

wskaźnikiem aktywności społecznej. Samoocenę stanu zdrowia uznaje się za relatywnie dobry 

miernik stanu zdrowia32.  

Mimo licznych schorzeń rozmówcy dobrze oceniają swój ogólny stan zdrowia,  

jak również wskazują na ustąpienie objawów choroby w trakcie pobytu w DPS-ie. Badani 

określają swój stan zdrowia jako lepszy niż przed pobytem w placówce. Wynika  

to z zastosowanej indywidualnej terapii i odpowiednio dobranym lekom.  

o „(Czuje się) dobrze, leki przyjmuje, jest dobrze. Szczególnie teraz w tym okresie, byłam 

bardzo otyła (…), a schudłam.” 

o „Tak ogólnie to różnie. Raz lepiej, raz gorzej, ale lepiej niż w domu było.”  

o „(…) choroba się nie cofa, bo to jest taka choroba, że się nie cofa, ale i się nie pogłębia.” 

Mieszkańcy domów pomocy społecznej objęci są podstawową opieką lekarską  

jak również, w miarę potrzeb, konsultacjami lekarzy specjalistów. 

o „Teraz pani doktor stwierdziła, że mam przepuklinę pachwinową, czyli fizycznie nie 

bardzo. (…) Proponowała pani doktor operację.” 

                                                           
32 www.czytelniamedyczna.pl › Medycyna Rodzinna › 4/2009,„Jakość życia w stacjonarnej opiece 

długoterminowej”, s.37  
 

http://www.czytelniamedyczna.pl/medycyna-rodzinna.html
http://www.czytelniamedyczna.pl/medycyna-rodzinna,mr200904.html
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o „(…) miałam woreczek żółciowy usunięty w marcu.” 

o „Jeszcze nas szczepili wczoraj przeciwko grypie. (…) Wszystkich badano  

i wszystkich kto nadawał się na szczepionkę.” 

Przy ocenie stanu zdrowia poruszona została kwestia dotycząca sprawności ruchowej. 

Większość uczestników badania nie odczuwa ograniczeń przy wykonywaniu podstawowych 

czynności fizycznych.  

o „Jestem samodzielna sama się wykąpie ubiorę, pilnuję żeby wszystko było czyste, 

zmieniam ubrania, daje do pralni (…).” 

o „Tak, (sprawny jestem), na razie dzięki Bogu z kulasą, pomału. Sam wykąpię  

się, pomału” 

Badani są świadomi, że ich stan zdrowia może ulec pogorszeniu. Najbardziej obawiają 

się utraty niezależności: „Ja sama sobie radzę, a jak już nie będę mogła łazić, oślepnę  

to dopiero w ten czas będę żądać (pomocy). Dopóki człowiek może i ma na tyle siły,  

że 2 godziny rano się ubieram, ścielę łóżko, myję się po omacku trochę, żeby doprowadzić  

się troszkę do porządku. Dopóki można to muszę sama.”      

Osoby samodzielne w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych niosą pomoc innym, 

mniej sprawnym pensjonariuszom. Fakt ten potwierdzają następujące wypowiedzi: 

o „(…) mieszkam (z) taką stara babcią, staruszką, którą się opiekuje, którą kładę  

do łóżka spać, która rano wstaję i sadzam na wózek, wiozę ją do łazienki, tam pomagam 

pampersować, ubieram ją, zawiozę na świetlicę. Po 6:10 biorę garnki  

z kolacji, wiozę do kuchni na śniadanie (…).” 

o „Ja staram się im pomóc. Każdy kto zachoruje i jest w szpitalu to ja pojadę i zobaczę  

jak ten chory się w szpitalu czuję.” 

Istotna z punktu widzenia organizacji życia w DPS jest pomoc pensjonariuszy 

pracownikom, poprzez udział w pracach porządkowych oraz pracach użytecznych:  

o „(…) i tak jeszcze chodzę dużo do kuchni 9 razy, w tę i z powrotem, noszę posiłki: 

śniadania, obiady, kolację, podwieczorki. Tam jeszcze w łazience na przykład  

przy kąpieli wycieram chorych pomagam jak mogę.”   

o  „Co mogę to pomogę: pozmywam, pozamiatam, idę gdzieś tam piszę, kwiatki zbieram, 

pety zamiatam.”  

Traktują to wręcz jako swój obowiązek i punkt honoru: „No nie da się, pokojowa sama 

by się nie wyrobiła i ubrania czyste trzeba z pralni przynieść, i zanieść, i 3 razy posiłki trzeba 
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przynieść, nie da się i sprzątnąć trzeba, naprawdę to mnóstwo było roboty. (…) Mieszkańcy 

muszą pomagać.”  

Czerpią z tego również poczucie satysfakcji i zadowolenia: „(…) człowiek lepiej  

się czuje jak pomaga, samopoczucie lepsze, że jeszcze człowiek jest komuś potrzebny (…).” 

Jedna z respondentek nadmienia, że pomagających osób, pozbawionych deficytów 

ruchowych, jest niewiele. Po czym dodaje: 

o „(…) tak na palcach liczone, są (takie osoby) jak (…) czy inni (…)” 

o „A jest taka druga koleżanka (…), która też dużo pomaga.” 

Informacje pozyskane w drodze wywiadów wskazują na fakt, iż większość osób, które 

przebywają w DPS-ach wymagają jednak stałej opieki. Jedna z badanych osób opowiada: „(…) 

u mnie akurat tak się stało, że ja nie dam rady się położyć, nie dam rady wstać sama, (…). Kilka 

kroków więcej zrobię i już przysiadam, tak mnie męczy kręgosłup”. Inna osoba oświadcza, że 

jest po przebytym wylewie, przez co ma problemy z pamięcią oraz w wysławianiu się. Takie 

osoby wymagają pomocy personelu lub innych osób:  

o „(…) musi ktoś przyjść i pomóc mnie ubrać.”  

o „Kolega przyniesie, kolega jest obok, co kupić? ja mówię, dobrze.” 

 

SYTUACJA FINANSOWA PODOPIECZNYCH 

 

Pensjonariusze mają własne dochody w postaci rent, zasiłków stałych, emerytur,  

z czego 70%, zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazywane jest na konto DPS. 

Pozostała kwota znajduje się do dyspozycji pensjonariuszy. Jest ona złożona i zaksięgowana 

w domu pomocy społecznej, nie mniej jednak może być sukcesywnie wykorzystywana. 

Badanych zapytano o to, na co najczęściej przeznaczają swoje kieszonkowe. Analiza 

odpowiedzi wykazała, że w większości przypadków są to: papierosy i alkohol, odzież  

i obuwie, leki i środki czystości. Potwierdzają to następujące wypowiedzi:  

o „(…) z tego co na kieszonkowe zostanie, jeśli mam zaplanowane jakiś wydatek, trzeba 

kupić coś z ubrania, czy buty jakieś, czy jakąś kurtkę no to wypisuję.” 

o „Ja teraz dużo oddaje na środki higieniczne, czystościowe, bo mam nietrzymanie moczu, 

to dużo wydaje na te środki.” 

Inne osoby wskazują, że swoje oszczędności przeznaczają na: kosmetyki, fryzjera  

i słodycze. 
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Warto odnotować, że w większości przypadków podopieczni podkreślali że środki, 

którymi dysponują są niewystarczające: 

o „Nie (wystarcza), papierosy najdroższe. Ciężko palić, tzn. palić jest lekko, ciężko  

z pieniędzmi.” 

o „A mi nie wystarcza! 1000zł mam rentę, 300zł biorę kieszonkowego, czyli na rękę, palę 

elektronika – to doładowanie, to kosmetyki, to to, i mi nie wystarcza.”  

o „Sytuacji finansowej nie było i nie ma. Po prostu (…), żyje z dnia na dzień.” 

W związku z tym podopieczni szukają różnych rozwiązań. Jedna z pań opowiada: „(…) 

siostra mi podrzuca jak mi jest za mało. (…) rządze tak, że jak widzę troszkę mniej pieniążków, 

a coś chcę kupić z ubrania, a coś mi zbraknie to oszczędzam. Na słodycze mniej wydaje, 

papierosy już ograniczyłam…” Inna osoba radzi sobie w następujący sposób: „A tam sobie 

troszkę maluje obrazy. (…) mam klientów. Daję sobie radę, na paliwo zarabiam obrazami 

swoimi. (…) nie traktuję tego komercyjnie tylko tak, żebym do materiału  

nie dokładał, sobie robię przyjemne z pożytecznym.”  

Fakt, że większość otrzymywanych świadczeń przeznaczana jest na opłatę za pobyt  

w placówce budzi frustrację wśród jednej z rozmówczyni: „(…) szczerze powiem, 

przepracowałam w cukrzycy 33 lata, bo 52 lata choruje. 33 lata przepracowałam i mam 

emeryturę, nie rentę i chciałabym, żeby ta wypracowana emerytura mnie na zdrowie wyszła. 

Tylko teraz wszystkie pieniądze zabierają, można powiedzieć tutaj (…) Tak, opłata wie pani 

przez to człowiek nie raz taki rozdrażniony, ale dlaczego? A dlaczego, jak człowiek szczery, jak 

pracował tak jak trzeba i ma się tak męczyć, że nawet tych parę groszy nie ma.” 

Badanie dowodzi, że pensjonariusze DPS stosownie do swoich potrzeb są zaopatrywani 

w odzież bądź obuwie „Część ubrań to tutaj można, dają buty, kupują (…) i kurtki  

i jak na wczasy się jedzie to też, już wszystko, czy nowe dają, (…) goły nikt nie chodzi jednym 

słowem.” Jeśli natomiast mieszkańcy mają określone potrzeby ponad te podstawowe starają się 

oszczędzać i odkładać:  

o „(…) a jak chce się coś ładniejszego albo modniejszego no to wtedy człowiek oszczędza 

te parę złoty z tego kieszonkowego, żeby coś sobie kupić.” 

o  „(…) mam telewizor, z tym, że jest to mój telewizor własny, za własne pieniążki 

kupione.” 

Zdarzają się również sytuacje, że osoby przebywające w DPS-ie mogą liczyć na pomoc 

finansowa personelu „(…) nawet Pani A… pożyczyła mi pieniędzy, bo nie miałem wtedy,” bądź 

starają się o sponsorów z zewnątrz: „Brakuje farb, ale my ubiegaliśmy się u dyrektorów 
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niektórych przedsiębiorstw i dostaliśmy, bo tak kupować za własne pieniądze to drogie to 

wszystko jest.”  

 

WARUNKI LOKALOWE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Pobyt w domu pomocy społecznej jest oderwaniem od dotychczasowego środowiska,  

w którym żyli. To nie tylko zmiana miejsca zamieszkania, otoczenia, ale też warunków życia. 

Mając na uwadze zasadę intymności i własnej przestrzeni życiowej mieszkańcy mają  

do dyspozycji pokoje 1, 2 i 3 - osobowe, wyposażone w meble, kwiaty, obrazy, przedmioty 

będące własnością mieszkańców (zdjęcia rodzinne, pamiątki, sprzęt RTV) oraz estetyczne  

i funkcjonalne łazienki. Pensjonariusze, oprócz pokoi mieszkalnych, mają do dyspozycji  

tzw. pomieszczenia ogólnodostępne (wspólnego użytkowania). Należą do nich pokoje 

dziennego pobytu, sale do terapii, świetlice, kaplice oraz ogrody: „Jest (miejsce  

do spacerowania), mamy taki ogródek, malutki mostek, stawik, boiska są.” Badani  

są zadowoleni z oferowanych warunków:  

o „Warunki są wspaniałe.” 

o „Warunki u nas są dobre.” 

o „Objechałam wiele domów opieki to uważam, że w naszym Domu są najlepsze warunki.” 

o „(…) telewizor, radio jest, regały, także, nie narzekam, bardzo dobre warunki. Na 

dzisiejsze czasy to naprawdę dobre warunki.” 

Rozmówcy podkreślali też, że są zadowoleni z podawanych w domu posiłków: 

o „No nie narzekam na warunki i jedzenie urozmaicone,” 

o „Jest bardzo dobrze i jedzenie jest bardzo dobre.” 

o  „Nawet jedzenie mi odpowiada. (…) w domu to i kaszankę się jadło, wszystko.  

A tu na okrągło szynkowa, szynka.”   

 Osoby, z którymi przeprowadzone zostały wywiady, podkreślały również,  

że warunki w DPS-ie są lepsze od tych, które mieli we własnych domach rodzinnych:  

o „Dla mnie, przyznam szczerze, lepsze mam warunki tutaj właśnie jak w domu,  

bo na wsi, ja musiałam wodę ciągać ze studni do kuchni. To było uciążliwe, jeszcze praca 

dodatkowa...” 

o „Uważam, że niektórzy ludzie, biorąc środowisko jakie tutaj jest, skąd się tutaj ludzie 

wzięli w ogóle, to uważam, że większość, więcej niż połowa ludzi w domu takich 

warunków nie miała. Tak mi się wydaję przynajmniej.” 
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o  „Są ludzie, którym nigdy nie będzie odpowiadało, a podejrzewam, że on w domu tego  

nie miał co tutaj ma. Biorąc pod uwagę stawki żywieniowe to, obiektywnie mówiąc,  

ja pochodzę z rodziny takiej średnio sytuowanej, ale w domu tak czasami nie było  

jak tutaj.” 

Personel stara się ułatwić mieszkańcom przystosowanie do nowych warunków życia  

z zachowaniem indywidualnych upodobań i zainteresowań każdego z nich. Realizacja tych 

założeń jest możliwa w miarę istniejących warunków lokalowych, integracji i współpracy 

środowiska podopiecznych i personelu. „Ja sam (mieszkam) (…), bo było kiedyś tak,  

że w pokoju miałem pracownie i malowałem, a teraz udostępnili i mam pracownię swoją, 

pomieszczenia mam i maluję itd.” 

Niektórzy respondenci w swojej opinii dotyczącej pokoju, w którym zamieszkują, 

wyrażali zastrzeżenia i niezadowolenie:  

o „Jestem ze „śmierdzącą” babą (w pokoju), jestem uczulona na smród. Proszę  

mi wierzyć, ja codziennie, mnie rwie, rano boli głowa i mnie rwie i ja już wyrwałam pół 

żołądka i nie wiem co dalej będzie.”  

o „Tutaj zimno jest, zimny pokój, zimno, rogowy pokój i tu jak siedzę - tu na łóżku  

to po nogach wiatr chodzi, jak były takie wiatry. Zimne mieszkanie.” 

 Obiekcje dotyczyły także systemu monitoringu w placówce, dekoracji oraz zapachu  

w DPS. Jedna z mieszkanek wskazywała własne pomysły na poprawę tych niedogodności „(…) 

Już ja mam: poznosić te wszystkie fotografie, ten monitoring, to niepotrzebne  

jest. Nie. Absolutnie. Zrobić klimatyzację, żeby wyciągała te śmierdzące powietrze,  

a wdychało do środka jakieś świeże, morskie takie wiosenne. Takie, żeby jak ktoś wchodzi,  

to (widzi) te patriotyczne, komunistyczne hasło przed nami, sztuczne kwiaty, zakurzone rybki, 

portier - a w porządku i od razu odór kału i moczu. A co nie jest tak jak wchodzimy? Żeby  

to takie świeże powietrze (było), już nie mówię o chanelce, niech to by było takie orzeźwiające, 

świeżutkie, pachnące powietrze to klimatyzacja musi to wyciągać, a to musi nadmuchiwać 

świeże, tylko to. Monitoring trzeba zlikwidować, to niepotrzebne jest dla starych ludzi. To nie 

jest więzienie, tu jest 150 osób leżących, a tylko trzydzieści parę łażących jeszcze, bo może też 

w każdej chwili się położyć. I po co monitorować taka starą babę leżącą, która w pampersach 

jest, pytam się po co? (…). Tylko do tego mam zastrzeżenia.”   
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4.3.ŻYCIE CODZIENNE I ATMOSFERA PANUJĄCA W DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

 

CZAS WOLNY  

 

Każdy dom pomocy społecznej ma swój specyficzny charakter. Sposób organizacji życia 

wewnętrznego sprawia, że mieszkańcy mają dużo czasu wolnego. Mając na uwadze potrzeby 

podopiecznych i aktywność osób mieszkających w tego typu placówkach, organizowane są 

różne formy pomocy i wsparcia, w tym aktywizacja i terapia zajęciowa: „Nie (nudzimy się), 

jeśli chodzi o zajęcia to każdy sobie znajdzie.” Głównym celem aktywizacji w DPS jest nie 

tylko utrzymanie sprawności fizycznej, usamodzielnienie i nauka współżycia w grupie, ale 

również rozwijanie różnych zainteresowań, stymulowanie twórczego działania, rozwijanie 

osobowości i najważniejsze - wyrobienie u podopiecznego poczucia społecznej użyteczności. 

Respondenci wymieniali różne formy spędzania wolnego czasu, z których korzystają:  
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RYSUNEK 7. FORMY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU 

 

Źródło: opracowanie własne  

 

 

WYJŚCIA POZA DOM  

 

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, DPS jest placówką o charakterze otwartym  

i mieszkańcy mogą wychodzić na zewnątrz, np. na zakupy czy spacery. Pensjonariusze, których 

stan jest ustabilizowany, w ciągu dnia korzysta z tej możliwości i wychodzi poza teren domu: 
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„Wyszywam, szydełkuje, maluję obrazy, piszę wiersze i czas mi miło mija.”

„Ja nauczyłem się samochody robić z papieru sam, (…) i idę na terapię  2-3 tygodnie. 
Zrobiłem też plan naszego domu , taką makietę.”

„Nie, nie mogę się nudzić. Jak nie terapia to czytanie książek, (A terapia to) 
zajęcia plastyczne w ramach WTZ. Tak, od poniedziałku do piątku.” 

„Ja na tą terapię muzyczną chodzę, także bardzo zadowolona jestem 
z tej terapii, bo lubię muzykę. Nie nudzę się, raczej nie.”

„Tak, na kółko teatralne chodzę jestem artystką kabaretową.”

„Maluje. Ja sobie sam jestem terapeutą, może w ten sposób, prawda. Tam gdzie są 
pracownie terapeutyczne, plastyczne, tam śpiewają, są różne te kółka 
zainteresowań. Ja dużo czytam to jest raz. Albo czytam książki, albo maluję, albo 
zabiorę się gdzieś pojadę. Normalnie jak w domu.”

„Telewizor jest, dzięki Bogu i rehabilitacja jest.”

„Czytać nie czytam. A tego mi brakuję. Teraz się zaczyna rok akademicki, że będą 
przychodziły dziewczynki (wolontariuszki) i będą albo czytały albo rozmawiały. 
(….) Radio u nas na okrągło. Jak przyjeżdża przedszkole to nieraz jestem.”

„(Zajęcia) muzyczne, tam posłuchać właśnie, posiedzieć. W bilarda graliśmy, 
w pingponga, piłkarzyki. Filmy oglądam."

„Wyjazdy do kina, wycieczki, cały czas. Kalambury, w kinie byliśmy..."

„Są (imprezy integracyjne, topienie marzanny, andrzejki, tłusty czwartek, mikołajki, grilla 
mamy robionego, przeważnie raz do roku tak jest, wiosną, w lecie i jesienią. Imprezy 
urodzinowe."

„Ja chodzę na terapię muzyczną, jest zespół „Radosne chwile”, (...) jest 
syntezator, pani M...gra."

„(...) jakieś występy z domu opieki, ale nie pamiętam skąd to było i na 
"Marmurach" byliśmy i tutaj występowały, jedna pani śpiewała i grali."

„Wieczorki taneczne (...) na andrzejki, do innych domów wyjeżdżamy, tylko 
niektórzy, ci którzy uspołeczniają się."

„(...) na cmentarz wspólnie chodzą, bo mają tu ludzie znajomych pochowanych. 
Jest cmentarz i prawosławny i katolicki. To tak co jakiś czas dyrekcja organizuję 
chętnych do sprzątania grobów."

„W świetlicy, czasami krzyżówki rozwiązuje, tam takie luźne rozmowy między 
sobą. Tam wycinają, malują, wyszywają."
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„Wychodzę często. Do sklepu przeważnie, zakupy jakieś zrobić.” Osobom mniej samodzielnym 

organizowane są wyjścia na krótkie spacery w towarzystwie opiekunów: „Ja na zewnątrz 

wychodzę tylko z opiekunką, do sklepu jak mi coś potrzeba jakieś buty, czy coś z ubrania, to 

opiekunka ze mną idzie.” 

Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, wskazane jest by wyjścia były zgłaszane 

pielęgniarkom, opiekunom lub portierom. „Taka procedura jest, że trzeba powiedzieć  

i wychodzę. Tak, bo nawet nie wypuszczą, bo tutaj teraz to drzwi są otwarte,  

a później będą zamknięte wejściowe drzwi. To nawet, jakbym chciała to muszę powiedzieć, żeby 

mi drzwi otworzyli, to muszę zgłosić, żeby wyjść. Kilka razy było, że ktoś tam … Uciekali przez 

okno, ale przyprowadzili.”   

Mieszkańcy mają również korzystania z urlopów i przepustek (za zgodą dyrekcji).  

„A jeśli chodzi o wyjazdy takie do domu to święta spędzam u siostry, jeżdżę na jagody czasami 

w lecie, przywożę jagody na oddział, dzielę się z personelem po słoiczku ile mogę.”    

 

 

ATMOSFERA PANUJĄCA W  DOMU 

 

W opinii badanych mieszkańców, w DPS-ach panuje ciepła, serdeczna  

i rodzinna atmosfera:  

O „Przyjazna (atmosfera) tak…. Pielęgniarki, pokojowe, bardzo są miłe, sympatyczne. 

Nasza oddziałowa bardzo tolerancyjna, wyrozumiała. Personel jest super, nie można 

narzekać, naprawdę.”  

O „Uważam, że taka atmosfera (jest) taka na wpół rodzinna, bo tu ludzie są zżyci, tyle 

lat…” 

Podkreślano również, że pomimo tego, że panujący w DPS-ie nastrój nacechowany  

jest życzliwością i zaufaniem to zdarzają się trudne sytuacje: „Uważam, że (atmosfera jest) 

dobra. To znaczy, nie ma sytuacji idealnych, bo idealnych to nawet w niebie nie ma.” Często 

jest to wynikiem złego samopoczucia lub choroby samych mieszkańców: „Każdy może inaczej 

oceniać, fochy jakieś, tutaj dużo ludzi starszych jest sfrustrowanych, bo to rodzina tutaj tego, 

oni czują się może trochę odrzuceni co poniektórzy, samo życie sela vi.”  

Pomiędzy osobami zatrudnionymi, a przebywającymi w DPS-ach panują dobre 

relacje. Wynika to z faktu, że personel i kierownictwo liczą się ze zdaniem pensjonariuszy. 

Badani stwierdzają, że kadra DPS np. bierze pod uwagę propozycję dotyczące organizacji 
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życia społecznego w DPS, o czym świadczy wypowiedź: „Czasami nawet są organizowane 

zebrania i czyjeś propozycje są brane pod uwagę. Ja jestem, górnolotnie tak mówiąc, 

przewodniczącym rady mieszkańców tutaj, to mieszkańcy wybierają sobie, takiego swojego 

przedstawiciela, że jakieś problemy to do mnie, ja do dyrektora z tym.” Podopieczni też mogą 

liczyć na pomoc „Tak, jakiś problem to rozwiążą, pomogą” i w razie potrzeby, adekwatną do 

sytuacji, reakcję kadry: „Bardzo dbają, od razu, zaraz lekarza wzywają, tak bardzo dbają o to.”   

Sprawowanie opieki nad pensjonariuszami wymaga zatem nie tylko wykonywania 

niezbędnych czynności pielęgnacyjnych, ale także uszanowania ich godności i umiejętności 

nawiązania przyjaznego kontaktu. Zdecydowanie ułatwia to pracę i zapewnia komfort 

psychiczny podopiecznych. 

Relacje panujące wśród podopiecznych, oceniane są przez respondentów nieco 

inaczej:  

o „Między mieszkankami, między sobą, to różnie. Pierwszy chory, drugi trzeźwiejszy, 

trzeci jeszcze taki, to są zgrzyty, ale to się nie da, nie unikniesz, wszędzie, za duże grono.”  

o „Ogólnie rzecz biorąc tak, w porządku, no to wiadomo, nawet w najlepszej rodzinie 

czasami są nieporozumienia i to wszystko się rozwiązuje między sobą.” 

 

 

KONTAKTY Z RODZINĄ  

 

Podopieczni DPS-ów w szczególny sposób odczuwają potrzebę kontaktów społecznych. 

Komunikacja może przybierać różne formy:  

o bezpośrednie - odwiedziny i zaproszenia: „Do pokoju, panie pozwalają jak ktoś  

z rodziny przychodzi, żeby można było posiedzieć,”  

o wyjazdy na przepustki i urlopy „Mnie zabierają na wigilię na święta do siebie,”  

o formy pośrednie - listy i telefony: „Dzieci mieszkają daleko, (…) jeden jest  

w domu, w którym mieszkaliśmy na wsi, to ten właśnie przyjeżdża, czasami dzwoni. 

Czasami napisze list.”     

W jednym z Domów, w którym przeprowadzone były wywiady, założony jest „zeszyt 

kontaktów z rodzinami.” Zapisy w nim zawarte są podstawą do diagnozowania relacji 

panujących pomiędzy rodziną, a podopiecznymi. Służą też podejmowaniu działań w zakresie 

utrzymania odpowiednich więzi rodzinnych. Zdarzają się sytuacje, że podopieczni nie mają 

rodziny, albo są z nią skłóceni lub rodzina nie jest nimi zainteresowana. W takich przypadkach 
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DPS niejednokrotnie służy w charakterze mediatora w odbudowywaniu kontaktów z rodziną, 

ponieważ jest to najkorzystniejsze z punktu widzenia psychospołecznych potrzeb 

mieszkańców33. 

Spośród badanych osób, tylko jedna osoba zgłosiła, brak kontaktów z najbliższą rodziną: 

„Teraz zerowe (kontakty z rodziną). Dałem sobie spokój od pewnego czasu. Znaczy może moja 

wina, bo ze mną też ciężko wytrzymać.”   

 

 

POZIOM ZADOWOLENIA Z ŻYCIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Działania domów pomocy społecznej skierowane są przede wszystkim  

do mieszkańców placówek. DPS są miejscem realizowania całego spektrum potrzeb 

podopiecznych. Określeniu poziomu jakości oferowanych usług oraz życia beneficjentów DPS 

służy wskaźnik „poziomu zadowolenia z życia.”  

Z badania wynika, że satysfakcja mieszkańców DPS uwarunkowana jest: taktownością 

personelu, życzliwą atmosfera, sympatią i umiejętnie wyrażonym szacunkiem. Często  

ma to większe znaczenie niż nowoczesny sprzęt czy sprawność organizacyjna. Dobre warunki 

lokalowe, czy też fachowo dobrana terapia oraz ludzka życzliwość, empatia i zainteresowanie 

wpływają na poziom zadowolenia podopiecznych. 

Wszystkie osoby uczestniczące w badaniu są zadowolone z pobytu w DPS. 

o „Zadowolona jestem z pobytu.”  

o „Dobrze mnie traktują, jestem zadowolona.”  

o „Zgrzeszylibyśmy jakbyśmy powiedzieli, że coś jest niedobrze.”  

o „Jestem zadowolony. Nie można wymagać niestworzonych rzeczy”.  

o „Żeby to zobrazować…: żona mi proponowała, była żona, żeby wracać do domu,  

w żadnym wypadku, stąd siłą mnie nie wyciągną.”  

o „(Zadowolona jestem). Tak. No bo tu w sumie oni patrzą starają się, liczą  

się z tymi ludźmi.”  

o „Tutaj jestem jak w niebie, tutaj tak, jest bardzo dobrze i jedzenie jest bardzo dobre, 

wszystko.”  

o „Na moje wymagania wszystko jest ok.” 

                                                           
33 Na podstawie informacja o działalności domu pomocy społecznej w roku 2012,  

www. DPSczerewki.amj.pl/inf_o_dziala.htm 
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Na poziom zadowolenia mieszkańców wpływają również takie czynniki jak: spotkania  

z rodziną, zakupy, wizyty w kinie, udział w wycieczkach, uczestnictwo w Mszach Świętych, 

która wzmacnia ich duchowo i dodaje sił do dalszego życia.  

Warto w tym miejscu przytoczyć wiersz autorstwa jednej z respondentki: „Koń zczerpiały 

we wsi nieszczęsno - kaleki, który trudno kupić żywność, trudno kupić leki, a dziś są wspaniałe 

budynki w Choroszczy i dyrektor Smilewicz o wszystko się troszczy, o żywność leki i czyste 

ubrania, na ogniska, dyskoteki prowadzą nas panie, na terapie zajęciową uczęszczamy także 

i w kaplicy się modlimy, wolno nam, a jakże!”  

Według jednej z respondentek: „(Wszyscy) powinni się cieszyć, że jeszcze państwo  

im dokłada i mają zapewnioną czystą pościel i kawałek chleba, ja tak uważam,  

no. Bo tu w sumie jest nieźle, jeżeli chodzi o te społeczeństwo, które tu jest. No bo w sumie jest 

tak: jest opieka - zawiozą do lekarza, dadzą tą strawę, jest pielęgniarka - poda środki, poda 

lekarstwa, zastrzyki, przyjedzie lekarz, jest trupiarnia - włożą w trumienkę, pochowają. Także 

w sumie wszystkie te usług są: co potrzebne jest staremu przed śmiercią. Także  

nie ma co narzekać, jeżeli ktoś ma kilka złoty to niech sobie dokupi tego banana, tego kabanosa 

czy tego łososia co ma chęć zjeść, czy owoce. Taka prawda jest.”   

 

4.4. PROBLEMY PODOPIECZNYCH W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

W domach pomocy społecznej mieszkają osoby wywodzące się z różnych środowisk. Są 

one w różnym wieku. Mają różne wykształcenie, zawód, sytuację rodzinną  

oraz upodobania kulturalne. Każdy ma swój bagaż doświadczeń. Często osoby te obciążone są 

frustracjami, rozterkami i problemami wynikającymi nie tylko z pogarszającego się stanu 

zdrowia czy niepełnosprawności, ale również z faktu konieczności zamieszkania w instytucji 

całodobowego wsparcia. Czynniki te mają znaczący wpływ na sposób funkcjonowania  

w warunkach instytucji, na umiejętność lub niemożność odnalezienia się i dostosowania  

do nowych warunków życia: 

o „Z mieszkańcami to różnie (…) Przede wszystkim 80% tych ludzi tu to jest element.  

To jest wzięte gdzieś tam spod płotu gdzieś tam z jakiegoś burdelu. Większość  

to jest tego elementu: kradną, piją.”     

o „Jak to w życiu bywa, wie pani. Jak masz dobry humor to się śmiejesz, a jak nie masz 

humoru, a ta druga osoba ma humor… Tu trzeba liczyć się z czyimś zdaniem  
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i sam na siebie spojrzeć, także różnie bywa. To jest obca osoba (pani, która ze mną 

mieszka), życie inaczej przeżyła, ja może inaczej przeżyłam.” 

Elementem, który wpływa na problemy z odnalezieniem się w nowej sytuacji jest 

zależność od personelu. Nieraz pojawiają się różnego typu problemy związane  

z zaadaptowania do nowych warunków, jak również w późniejszym okresie pobytu: 

„Początkowo to ciężko mi było się przyzwyczaić do tych ludzi, pamiętam, że pani …prowadzała 

na spacer, prowadziła do sklepu ze mną chodziła, całymi dniami płakałam,  

jak przyszłam tu, płakałam...” 

Odpowiedzialność za zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa spoczywa  

na personelu. Kadra zobowiązana jest do łagodzenia sytuacji trudnych występujących  

w DPS-ach wywołanych np. nadmiernym spożywaniem alkoholu, co w praktyce nie jest proste: 

„Na męskim oddziale, zdarzało się (nadużywanie alkoholu), ubierają ich w piżamy  

i nie pozwalają nigdzie wychodzić.” Z rozmowy z kierownictwem DPS wynika, że jednym  

ze stosowanych rozwiązań jest izolacja osób stwarzających problemy: „Ten pan jest  

w pokoju, gdzie koledzy nie piją, staramy się tak dobierać, tak najlepiej.” Jedna z mieszkanek 

w swojej wypowiedzi apelowała: „Powinno być (tak, że): ludzie, którzy przepracowali tyle lat 

i posiadają emeryturę, powinni jakoś osobno trzymać tych ludzi ten element powinien  

być osobno trzymany. Śmierdzący on się zupełnie nie nadaje do społeczeństwa, do życia…”   

Powtarzającym się w rozmowach problemem był brak pieniędzy na drobne przyjemności. 

„(Brakuje mi) pieniędzy, zawsze tak.” Związany jest najczęściej z wysoką opłatą za pobyt 

w DPS i przekłada się negatywnie na sytuację finansową mieszkańców. 
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WNIOSKI 

Przeprowadzone badanie wskazało przyczyny pobytu mieszkańców w domach pomocy 

społecznej. Są to przede wszystkim: choroby, samotność, brak możliwości zabezpieczenia 

swoich potrzeb, brak poczucia bezpieczeństwa oraz brak miejsca zamieszkania. 

Raport z badania ukazał przede wszystkim liczne trudności i bariery w codziennym 

funkcjonowaniu domów pomocy społecznej w województwie podlaskim. Na podstawie 

odpowiedzi udzielonych przez pracowników placówek oraz analizy wywiadów 

przeprowadzonych z pensjonariuszami można wyróżnić te zasługujące na szczególną uwagę. 

Największe trudności, z jakimi borykają się DPS-y podczas realizacji swoich zadań, 

dotyczą problemów z mieszkańcami (aż 89% DPS-ów udzieliło takiej odpowiedzi). Najczęściej 

mają one związek z uzależnieniami pensjonariuszy, niechęci do aktywizowania się 

i zaangażowania w sprawy Domu. 

Dużą przeszkodą, która nie pozwala na stabilne funkcjonowanie podlaskich DPS-ów 

stanowią problemy finansowe. Dotyczą one zarówno pracowników, których wynagrodzenia nie 

są zgodne z ich oczekiwaniami i nieadekwatne z trudem pracy jaki w nią wkładają,  

jak i mieszkańców placówek. Większość pensjonariuszy uważa, że własne środki finansowe, 

którymi dysponują, są niewystarczające. Podopieczni przeważnie wydają swoje kieszonkowe 

na papierosy, alkohol, leki, odzież, obuwie, fryzjera, słodycze oraz środki czystości. Należy 

także nadmienić, iż z roku na rok rosną koszty utrzymania mieszkańców DPS-ów 

zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego. Skutkuje to mniejszą liczbą skierowań 

nowych osób do placówek, mimo, że te posiadają wolne miejsca.  

Pozytywnym aspektem jest fakt, iż zdecydowana większość mieszkańców  

jest zadowolona z warunków lokalowych w DPS-ach oraz podawanych posiłków. 

 Podopieczni oprócz pokoi mieszkalnych (1, 2 i 3 – osobowe) mają do dyspozycji  

tzw. pomieszczenia ogólnodostępne tj. pokoje dziennego pobytu, sale do terapii, kaplice, 

świetlice i ogrody. Wysoko oceniają również fachowo dobraną do ich potrzeb terapię, 

życzliwość pracowników, okazaną empatię. To wszystko wpływa na wysoki poziom 

zadowolenia z życia w domu opieki społecznej. 

Skuteczność pomocy świadczonej podopiecznym DPS zależy głównie od poziomu 

umiejętności oraz wiedzy kadry. Poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji pracownicy potrafią 

lepiej zrozumieć potrzeby, a także problemy mieszkańców.  

Rozwiązanie wyżej wymienianych problemów usprawniłoby mechanizm powstawania 

nowych miejsc i rozwój podlaskich DPS-ów oraz ułatwiłoby pokonanie trudności  



 
 
  

 

72 
 

w ich codziennym funkcjonowaniu. Uzyskane informacje mogą posłużyć efektywniejszej 

realizacji potrzeb opiekuńczych, jak również usprawnić działania zmierzające  

do usamodzielnienia każdego mieszkańca tego rodzaju placówek. 

W wyniku przeprowadzonej analizy wnioski wskazane przez kadrę DPS można 

pogrupować w następujące zagadnienia: 

 problemy z kadrą,  

 problemy finansowe, 

 trudność w pracy z mieszkańcami,  

 relacje z rodzinami mieszkańców,  

 niesprzyjające warunki zewnętrzne i inne przeszkody. 

Natomiast z analizy wywiadów z pensjonariuszami w podlaskich domach pomocy 

społecznej wynika, że problemy podopiecznych związane są z trudnościami w odnalezieniu się 

w nowej sytuacji życiowej i dostosowaniem do nowych warunków życia  

oraz niewystarczające środki finansowe. 

Niwelowanie tych trudności znacznie usprawniłby mechanizm powstawania nowych 

placówek (niemal połowa z badanych instytucji wyraziła opinię o potrzebie tworzenia nowych 

DPS–ów) jak również pokonywanie przeszkód, barier i trudności w funkcjonowanie domów 

pomocy społecznej w województwie. Uzyskane informacje mogą posłużyć efektywniejszej 

realizacji potrzeb opiekuńczych i wspomagających, jak również działaniom zmierzającym do 

usamodzielnienia mieszkańców domu, w miarę ich możliwości. 
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REKOMENDACJE 

 

Na podstawie powyższych wniosków zaproponowano następujące rekomendacje: 

1. dopracowanie przepisów prawnych regulujących organizację pracy w DPS,  

ze zwróceniem szczególnej uwagi na staż pracy i związaną z tym faktem możliwość 

absencji pracowników; 

2. uczestnictwo personelu w kursach i szkoleniach dotyczących kwestii wypalenia 

zawodowego jak również zagadnień wskazanych w badaniu potrzeb szkoleniowych 

przeprowadzonych w DPS; 

3. doradztwo specjalistów w kwestii wsparcia finansowego oraz regulacji prawnych DPS; 

4. inicjowanie współpracy i samoorganizacji wśród mieszkańców; 

5. upowszechnienie w mediach wizerunku domu pomocy społecznej, ze szczególnym 

naciskiem na przedstawienie oferty pomocy tego typu placówek. 
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ZAKOŃCZENIE 

 

Powyższy raport jest uwieńczeniem badania pt. „Opieka nad osobami niesamodzielnymi 

na przykładzie funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim” 

zrealizowanego przez Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Białymstoku. Zostało przeprowadzone wśród pracowników tego rodzaju 

placówek oraz jego mieszkańców. Zawiera cztery główne rozdziały:  

1) „Działalności domów opieki społecznej”, który jest rozdziałem teoretycznym. 

2) „Założenia metodologiczne badania”, w którym znajduje się opis, cel oraz przebieg 

badania wraz z metodami i narzędziami badawczymi. 

3)  „Domy pomocy społecznej w województwie podlaskim”, gdzie zawarte są wyniki 

badań dotyczące między innymi sytuacji finansowej i stanu zatrudnienia w DPS-ach, 

realizacji zadań oraz problemów w ich funkcjonowaniu. 

4)  „Opinia pensjonariuszy na temat warunków życia w domach pomocy społecznej”,  

w którym zawarte są fragmenty wypowiedzi mieszkańców odnośnie ich życia 

codziennego, problemów czy atmosfery w placówce całodobowej opieki.  

Celem badania było opisanie kondycji DPS-ów funkcjonujących na terenie województwa 

podlaskiego oraz przedstawienie sytuacji życiowej osób przebywających w badanych 

placówkach. Atutem przeprowadzonych badań była ich komplementarność, czyli połączenie 

metody ilościowej z jakościową, co dało szeroki obraz działalności DPS-ów. 

W wyniku przeprowadzonego badania zdiagnozowano główne bariery i przeszkody 

utrudniające prawidłowe funkcjonowanie domów pomocy społecznej.  

Raport zawiera najważniejsze wnioski wynikające z badania oraz rekomendacje. 

Pozwalają one naświetlić kwestie problemowe kadry i mieszkańców domów pomocy 

społecznej oraz mogą stać się bodźcem do podejmowania działań oraz dalszych prac w celu 

poprawy komfortu życia na rzecz osób tam przebywających. 
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ANEKS – NARZĘDZIA BADAWCZE  

Załącznik Nr 1 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO                    

Podstawowe dane o domu pomocy społecznej 

1. Proszę podać profil (typ) placówki ............................................................................  

2. Proszę podać organ prowadzący  

DPS.................................................................................... 

3. Proszę podać datę wydania zezwolenia na prowadzenie  DPS–u przez wojewodę  

4. Proszę podać liczbę oferowanych miejsc w  DPS: 

 

RODZAJ 
Liczba 

miejsc 

dla osób w podeszłym wieku  

dla osób przewlekle somatycznie chorych  

dla osób przewlekle psychicznie chorych  

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie   

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie  

dla osób niepełnosprawnych fizycznie  

dla osób z problemem alkoholowym  

 

5. Proszę podać liczbę osób przebywających w  DPS-ie: 

 2011 2012 2013 

a) na podstawie orzeczenia sądu    

b) bez postanowienia sądu    

 

6. Proszę podać liczbę osób obecnie oczekujących na umieszczenie w Domu: 

 kobiety mężczyźni 

a) na podstawie orzeczenia sądu   

b) bez postanowienia sądu   

 

7. Jaki jest średni okres oczekiwania na umieszczenie w Domu? ……….. 

8. Czy w Państwa opinii istnieje potrzeba zwiększenia liczby miejsc w placówce? 

a) tak  proszę podać liczbę o ile i dla jakich osób?……………………………………    

b) nie    

          

9. Czy w Państwa opinii istnieje potrzeba tworzenia nowych  DPS – ów na terenie 

województwa podlaskiego? 

   

a) tak  proszę podać o ile i dla jakich osób?……………………………………………    

b) nie  

10. O jakie inne, alternatywne formy opiekuńcze należałoby rozszerzyć ofertę pomocy 

społecznej w województwie podlaskim? 

 

 

 

 



 
 
  

 

78 
 

 TAK,  o 

ile ? 
NIE 

A) usługi opiekuńcze/ specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

  

B) środowiskowe domy samopomocy   

C) domy dziennego pobytu   

 

Finanse domu pomocy społecznej: 

 

11.  Jaki był/jest średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w  DPS-ie?  

 

 2011 2012 2013 

średni miesięczny koszt    

 

12. Jaki był/jest planowany koszt inwestycji w  DPS - ie? 

 

 2011 2012 2013 

koszt    

 

Stan zatrudnienia: 

 

13. Proszę podać liczbę osób zatrudnionych, ogółem: 

 

 
2011 2012 

2013 

stan na 30.06. 

Liczba osób    

 

14. Proszę podać liczbę osób zatrudnionych wg. stanowiska : 

 

 

2011 2012 

2013     

stan na 

30.06. 

14.1. kierujący jednostkami organizacyjnymi    

14.2. działalności opiekuńczo-terapeutycznej    

14.3. działalności medyczno-rehabilitacyjnej    

14.4. działalności administracyjnej    

14.5. gospodarczy i obsługi    

 

15. Czy planowane jest do końca 2014 roku zwiększenie poziomu zatrudnienia w  DPS-ie?  

 

a) tak  Proszę podać planowaną liczbę osób, które zostaną zatrudnione w 2014 

roku……………….    

b) nie             

16. Czy w  DPS-ie korzysta się z pomocy wolontariuszy? 

a) tak, proszę podać liczbę: 

 

 2011 2012 2013 

liczba wolontariuszy    

     

http://www.fundacja-leonardo.pl/index.php/publisher/articleview/frmArticleID/4/
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b) nie  proszę przejść do pytania 18  

          

17. Proszę wybrać przykładowe zadania i obowiązki wolontariuszy: (można zaznaczyć kilka 

odpowiedzi) 

 

17.1. prace administracyjno-biurowe  

17.2. pomoc w kwestiach prawnych przy prowadzeniu  DPS-u 

17.3. pomoc w kontaktach z otoczeniem  

17.4. wsparcie przy organizacji działalności społecznej lub oświatowo - kulturalnej na 

rzecz mieszkańców 

17.5. przygotowanie i prowadzenie strony internetowej  DPS-u 

17.6. podejmowanie indywidualnego wsparcia  DPS-u (prowadzenie grup wsparcia) 

17.7. organizowanie propozycji spędzania wolnego czas dla mieszkańców  DPS 

17.8. pomoc przy opracowywaniu materiałów reklamowo-promocyjnych  

17.9. inne (jakie?) ……………………………………………….………………. 

 

18. Czy pracownicy  DPS - u podnoszą swoje kwalifikacje?   

 TAK 
ILE 

OSÓB? 
NIE 

18.1. kursach specjalistycznych    

18.2. szkoleniach    

18.3. doradztwie    

18.4. wizytach studyjnych    

18.5. Inne formy, jakie?    

 

Spełnianie standardów: 

19. Czy mieszkańcy  DPS-u mogą swobodnie korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej,  

w tym: świadczeń lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i świadczeń  

w pielęgniarskiej opiece długoterminowej? 

a) tak  

b) nie 

 

20. Czy w DPS-ie zachowane są następujące warunki efektywnej realizacji usług 

opiekuńczych i wspomagających? 

 TAK NIE 

20.1.  zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch 

pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu 

  

20.2. zapewniony jest mieszkańcom domu kontakt z psychologiem   

20.3. wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, 

zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w odpowiednim typie domu: 

a) dla osób w podeszłym wieku – nie mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca 

domu 

  

b)  dla osób przewlekle somatycznie chorych – nie mniej niż 0,6 na jednego 

mieszkańca domu 

  

c) dla osób przewlekle psychicznie chorych – nie mniej niż 0,5 na jednego 

mieszkańca domu 

  

d) dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – nie mniej niż 0,5 

na jednego mieszkańca domu 
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e) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – nie mniej niż 

0,6 na jednego mieszkańca domu 

  

f) dla osób niepełnosprawnych fizycznie – nie mniej niż 0,5 na jednego 

mieszkańca domu 

  

 

21. Czy mieszkańcom  DPS-u dla osób przewlekle psychicznie chorych zapewniony jest, 

kontakt z psychiatrą? 

a) tak  

b) nie 

 

22. Czy pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczą co najmniej raz na dwa 

lata w organizowanych przez dyrektora  DPS szkoleniach na temat praw mieszkańca domu 

oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami? 

a) tak  

b) nie 

 

23. Czy placówka  DPS spełnia następujące warunki:                                                                            

 TAK   NIE 

23.1. budynek i jego otoczenie pozbawiony jest barier architektonicznych   

23.2. budynek wielokondygnacyjny ma zainstalowaną windę dostosowaną do 

potrzeb osób niepełnosprawnych 
  

23.3. budynek jest wyposażony w system przyzywowo - alarmowy i system 

alarmu przeciwpożarowego 
  

 

 

24.  Czy w  DPS znajdują się następujące pomieszczenia: 

 

 
TAK   NIE 

24.1. pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe   

24.2. pokoje dziennego pobytu   

24.3. jadalnia   

24.4. gabinet medycznej pomocy doraźnej   

24.5. pomieszczenia do terapii i rehabilitacji   

24.6. kuchenka pomocnicza   

24.7. pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia   

24.8. palarnia, jeżeli wśród mieszkańców domu są osoby palące   

24.9. pokój gościnny   

24.10. miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca domu, jeżeli 

nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza domem 
  

24.11. inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych 

mieszkańców domu 
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25.  Czy pokój mieszkalny w DPS:                                             

 TAK   NIE 

25.1.  jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 9 m2   

25.2.  wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6 m2 na osobę i:   

a) w przypadku osób poruszających się samodzielnie – jest przeznaczony dla 

nie więcej niż trzech osób 

  

b) w przypadku osób leżących – jest przeznaczony dla nie więcej niż 

czterech osób 

  

25.3.  jest wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną 

dla każdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób 

mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych;  

  

25.4.  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie posiada 

wyprowadzenia elektryczne są zabezpieczone przed dostępem dzieci? 

  

 

26. Czy w DPS-ie zachowane są następujące warunki sanitarne: 

 TAK   NIE 

26.1. liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie 

więcej niż pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery 

osoby; jeżeli liczba osób leżących przekracza 50% ogólnej liczby 

mieszkańców domu, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń 

o 25% 

  

26.2. łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych   

 

27. Czy w  DPS-ie zachowane są następujące warunki w zakresie wyżywienia i organizacji 

posiłków: 

 TAK   NIE 

27.1. mieszkańcom domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie    

27.2.  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie zapewnia się co 

najmniej 4 posiłki dziennie 
  

27.3. zapewnia się wybór zestawu posiłków lub możliwość otrzymania posiłku 

dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza 
  

27.4. dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny, z tym że ostatni 

posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godz. 18 
  

27.5. podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą 

dobę, 
  

27.6. mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym,   

27.7. w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony   

 

 

28. Czy mieszkańcom DPS nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich 

zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, 

dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie 

potrzeby, w tym:                                                                                                        

 TAK  NIE 
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28.1. odzież całodzienną - co najmniej dwa zestawy   

28.2. odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę - co najmniej jeden zestaw   

28.3. bieliznę dzienną - co najmniej 4 komplety   

28.4. bieliznę nocną - co najmniej 2 komplety   

28.5. co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe   

28.6. w przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie 

dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia 
  

 

29. Czy mieszkańcom DPS zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,  

a w przypadku gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości  

i higienicznych, zapewnia się im w szczególności:                                                                                          

 TAK   NIE 

29.1. w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz 

środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn i starszych 

chłopców - przybory do golenia 

  

29.2.  ręczniki co najmniej dwie sztuki, zmieniane w miarę potrzeby, nie 

rzadziej niż raz  na tydzień 
  

29.3. pościel, zmienianą w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie. 
  

 

30. Czy dzieci, które przebywają w domu mają zapewnione zabawki odpowiednie do ich wieku 

i sprawności? 

a) tak  

b) nie 

 

31. Czy w  DPS-ie zachowane są następujące warunki w zakresie usług opiekuńczych?   

                                                       

 TAK   NIE 

31.1. pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w 

ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu 
  

31.2. organizację czasu wolnego   

31.3. pomoc w zakupie odzieży i obuwia   

31.4. pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń 

zdrowotnych 
  

 

32. Czy w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się mieszkańcom DPS:   

                                                       

 TAK   NIE 

32.1. świadczenie pracy socjalnej   

32.2. organizację terapii zajęciowej w pracowniach terapii   

32.3. dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie organizację warsztatów terapii 

zajęciowej? 

  

32.4.  możliwość korzystania z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz 

codziennej prasy, a także możliwość zapoznania się z przepisami 

prawnymi dotyczącymi domów 

  

32.5.  organizację świąt i uroczystości okazjonalnych oraz umożliwia się 

udział w imprezach kulturalnych i turystycznych 
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32.6. możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, 

zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu 
  

32.7. regularny kontakt z dyrektorem domu w określonych dniach tygodnia 

i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu 
  

32.8. sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca 

domu 
  

 

Realizacja zadań: 

33. Czy w DPS funkcjonuje zespół terapeutyczno – opiekuńczy, który opracowuje 

indywidualny plan wsparcia mieszkańców?  

a) tak  

b) nie  

 

34. Czy w DPS jest „pracownik pierwszego kontaktu”? 

a) tak, stanowisko:………………………………. 

b) nie  proszę przejść do pytania 36 

 

35. Czy mieszkańcy mają możliwość wyboru „pracownika pierwszego kontaktu” ? 

a) tak  

b) nie 

 

36. Jakie działania podejmowane są w celu podniesienia sprawności i aktywizowania  

mieszkańców DPS?  

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 

37. Jakie działania podejmowane są w celu usamodzielnienia mieszkańca Domu, w miarę jego 

możliwości? 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 

38. Jakie formy spędzania wolnego czasu w DPS oferowane są podopiecznym? 

 TAK   NIE 

38.1.udział w zajęciach terapeutycznych m.in.   

a) artyterapia   

b) biblioterapia   

c) muzykoterapia   

d) silwoterapia   

e) pogadanki   

38.2. udział w zajęciach WTZ    

38.3. książki/prasa   

38.4. słuchanie radia/muzyki   

38.5. telewizja   

38.6. wycieczki    

38.7. gry planszowe/ karty   

38.8. imprezy integracyjne   

38.9. programy poetycko - muzyczne   

38.10. imprezy urodzinowe/imieninowe   

38.11. udział w zespole muzyczno - wokalnym   

38.12. udział w zespole teatralno - kabaretowym   
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38.13. artystyczne wizyty gościnne dzieci ze szkół i przedszkoli    

38.14. zabawy integracyjne z dziećmi i młodzieżą z zaprzyjaźnionych szkół i 

przedszkoli 
  

38.15. spacery do lasów m.in. grzybobranie   

38.16. wieczorki taneczne połączone z konkursami   

38.17. wyjazdy na spotkania z mieszkańcami innych domów   

 

39. Jak oceniana jest atmosferę panująca w DPS-ie? 

39.1. bardzo dobrze  

39.2. dobrze  

39.3. poprawnie  

39.4. źle  

39.5. bardzo źle 

 

40. Jak oceniane są stosunki między personelem a pensjonariuszami?  

40.1.  bardzo dobrze  

40.2.  dobrze  

40.3.  poprawnie  

40.4.  źle  

40.5.  bardzo źle 

 

41. Jakie oceniane są stosunki między podopiecznymi w DPS? 

41.1.  bardzo dobrze  

41.2.  dobrze  

41.3.  poprawnie  

41.4.  źle  

41.5.  bardzo źle 

 

42. Czy mieszkańcy podejmują własne, wspólne inicjatywy? 

a) tak, w jakiej formie? 

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

b) nie  

 

43. Czy podejmowane są działania mające na celu stymulowaniu nawiązywania, 

utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną? 

a) tak  

b) nie  proszę przejść do pytania 45 

 

44. Jakie są to działania? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

45. Czy DPS współpracuje z organizacjami pozarządowymi? 

a) tak  

b) nie  proszę przejść do pytania 47 

 

46. Jakie działania podejmowane są przez w/w organizacje (proszę wymienić 3 najczęściej 

występujące)? 

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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Problemy w funkcjonowaniu DPS: 

47. Czy w DPS dochodzi do przypadków nieprzestrzegania regulaminów wewnętrznych, 

bądź naruszania porządku poprzez? 

 TAK   NIE 

47.1.  nadużywanie alkoholu przez mieszkańców na terenie DPS   

47.2. palenie tytoniu w pokojach mieszkalnych    

47.3. nadużywanie leków (lekomania)   

47.4. używanie środków odurzających    

47.5. wszczynanie awantur   

47.6. akty przemocy   

47.7. interwencje policji w celu rozwiązywania konfliktów   

47.8. niszczenie mienia DPS, w szczególności w przypadku dokonania 

zniszczenia będąc pod wpływem alkoholu 
  

47.9. hazard   

47.10. zakupoholizm   

47.11. szantażowanie   

47.12. szykanowanie i intrygi podopiecznych wobec innych 

podopiecznych 
  

47.13. szykanowanie i intrygi podopiecznych wobec członków personelu 

DPS 
  

 

48. Ile szacunkowo mieszkańców DPS dotyka wskazany problem? 

 Ile%? 

48.1. nadużywanie alkoholu przez mieszkańców na terenie DPS  

48.2. palenie tytoniu w pokojach mieszkalnych   

48.3. nadużywanie leków (lekomania)  

48.4. używanie środków odurzających   

48.5. wszczynanie awantur  

48.6. akty przemocy  

48.7. interwencje policji w celu rozwiązywania konfliktów  

48.8. niszczenie mienia Domu, w szczególności w przypadku dokonania zniszczenia 

będąc pod wpływem alkoholu 
 

48.9. hazard  

48.10. zakupoholizm  

48.11. szantażowanie  

48.12. szykanowanie i intrygi podopiecznych wobec innych podopiecznych   

48.13. szykanowanie i intrygi podopiecznych wobec członków personelu  DPS  

 

49. Z jakimi trudnościami w realizacji zadań spotykają się Państwo w codziennej pracy? 

(proszę wskazać 3 najczęściej występujące) 

................................................................................................................................................

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

50. Jakie bariery napotykają Państwo w funkcjonowaniu DPS?  
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................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

51. Proszę zaznaczyć problemy wewnętrzne, z którymi na co dzień spotykają się Państwo  

w pracy DPS (można zaznaczyć więcej niż 1odpowiedź): 

51.1. kłopoty organizacyjne kadry  

51.2. konflikty wewnętrzne  

51.3. brak zrozumienia dla problemów ze strony współpracowników  

51.4. inne (jakie?) ............................................................................................................... 

51.5. nie występują żadne problemy wewnętrzne 

 

52. Proszę zaznaczyć najważniejsze problemy zewnętrzne, z którymi na co dzień spotykają 

się Państwo w pracy DPS (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź):  

52.1. ograniczony dostęp do organizacji szkoleniowych 

52.2. przeszkody w zdobyciu środków finansowych  

52.3. brak zainteresowania ze strony władz lokalnych problemami domu 

52.4. inne(jakie?).............................................................................................................. 

52.5.  nie występują żadne problemy zewnętrzne 

 

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
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   Załącznik Nr 2 

SCENARIUSZ WYWIADU INDYWIDUALNEGO I GRUPOWEGO  

Z MIESZKAŃCAMI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  

W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM  

 

Przyczyny przebywania w DPS: 

1. Jakie są przyczyny zamieszkania w DPS? 

2. Czy sam Pan/Pani ubiegał się o skierowanie do DPS, czy skierował Pana/Panią pracownik 

socjalny? Czy też może znalazł się Pan/Pani w DPS na podstawie orzeczenia sądu? Jeśli tak, 

z jakiego powodu? 

3. Jak długo Pan/Pani oczekiwał na umieszczenie w DPS? 

 

Opinia pensjonariuszy nt. stanu zdrowia 

4. Jak ocenia Pan/Pani swój stanu zdrowia? 

4.1.  doskonale 

4.2.  bardzo dobre 

4.3.  dobre 

4.4.  niezłe  

4.5.  złe 

 

5. W porównaniu do okresu przed pobytem w DPS, jakby Pan/Pani ogólnie ocenił(a) obecnie 

swoje zdrowie?  

5.1.  dużo lepsze niż przed pobytem w DPS 

5.2.  nieco lepsze niż przed pobytem w DPS 

5.3.  prawie takie samo jak przed pobytem w DPS 

5.4.  nieco gorsze obecnie niż przed pobytem w DPS 

5.5.  znacznie gorsze obecnie niż przed pobytem w DPS 

 

6. Czy Pan/Pani korzysta z pomocy:? 

7. Jak ocenia Pan/Pani swoją sprawność fizyczną? 

7.1.  dużo lepsze niż przed pobytem w DPS 

7.2.  nieco lepsze niż przed pobytem w DPS 

7.3.  prawie takie samo jak przed pobytem w DPS 
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7.4.  nieco gorsze obecnie niż przed pobytem w DPS 

7.5.  znacznie gorsze obecnie niż przed pobytem w DPS 

 

Opinia pensjonariuszy nt. warunków życia 

8. Czy jest Pan/Pani zadowolona z pobytu w Domu? 

9. Jak ocenia Pan/Pani swoją sytuacje finansową? Czy uległa ona pogorszeniu w trakcie 

pobytu? 

10. Czy ma Pan/Pani jakieś uwagi/zastrzeżenia nt. warunków lokalowych DPS? 

 

Opinia pensjonariuszy nt. atmosfery panującej w DPS 

11. Jaka wg. Pana/pani atmosfera panuje w DPS- ie?  

12. Czy wg. Pana/pani personel i kierownictwo placówki liczą się ze zdaniem 

pensjonariuszy? 

13. Jak ocenia Pan/Pani relacje panujące w DPS między personelem  

a pensjonariuszami? 

14. Jak ocenia Pan/Pani swoje relacje z personelem? 

15. Jak ocenia Pan/Pani relacje panujące między podopiecznymi w placówce?  

16. Jak ocenia Pan/Pani swoje relacje z innymi podopiecznymi? 

17. Czy zawsze otrzymuje Pan/Pani pomoc o którą się ubiega?  

18. Czy jest Pan/Pani zadowolony z uzyskanej pomocy? 

 

Czas wolny w DPS 

19. Proszę opisać jak wyglądają Pana/Pani kontakty i spotkania z rodziną? 

20. Czy wychodzi Pan/Pani z Domu? Jak często?  

21. Które z podanych form spędzania wolnego czasu DPS oferuje podopiecznym?  

W których z nich bierze Pan/Pani udział? (podaje kartę z proponowanymi odpowiedziami) 

 TAK   NIE 

21.1.udział w zajęciach terapeutycznych m.in.   

f) artyterapia   

g) biblioterapia   

h) muzykoterapia   

i) silwoterapia   

j) pogadanki   
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21.2. udział w zajęciach WTZ    

21.3. książki/prasa   

21.4. telewizja   

21.5. wycieczki    

21.6. gry planszowe/ karty   

21.7. imprezy integracyjne   

21.8. programy poetycko - muzyczne   

21.9. imprezy urodzinowe/imieninowe   

21.10. udział w zespole muzyczno - wokalnym   

21.11. udział w zespole teatralno - kabaretowym   

21.12. artystyczne wizyty gościnne dzieci ze szkół i przedszkoli    

21.13. zabawy integracyjne z dziećmi i młodzieżą z zaprzyjaźnionych szkół  

i przedszkoli 
  

21.14. spacery do lasów m.in. grzybobranie   

21.15. wieczorki taneczne połączone z konkursami   

21.16. wyjazdy na spotkania z mieszkańcami innych Domów   

21.17.inne, jakie?................................................................................................   

 

22. Czy zdarza się Panu/Pani nudzić?  

 

Opinia pensjonariuszy nt. problemów w DPS: 

23. Czy w DPS–sie miały miejsce takie sytuacje jak:? 

 (podaje kartę z proponowanymi odpowiedziami) 

 TAK   NIE 

23.1. nadużywanie alkoholu przez mieszkańców na terenie DPS   

23.2. palenie tytoniu w pokojach mieszkalnych    

23.3. nadużywanie leków (lekomania)   

23.4. używanie środków odurzających    

23.5. wszczynanie awantur   

23.6. akty przemocy   

23.7. interwencja policji w celu rozwiązywania konfliktów   

23.8. niszczenie mienia domu, w szczególności w przypadku dokonania 

zniszczenia będąc pod wpływem alkoholu 
  

23.9.  hazard   

23.10. zakupoholizm   
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23.11. szantażowanie   

23.12. szykanowanie i knucie intryg podopiecznych wobec innych 

podopiecznych 
  

23.13. szykanowanie i knucie intryg podopiecznych wobec członków personelu   

 

24. Czego w Pana/Pani opinii brakuje mieszkańcom? 

25. Czego brakuje Panu/Pani w Domu? 

26. Z jakimi problemami spotyka się Pan/Pani na co dzień? 

27. Z jakimi problemami spotyka się Pan/Pani w Domu? 

28. Czego Panu/Pani brakuje w Domu? 

 

 

 

Charakterystyka grupy badanej: 

METRYCZKA 

1. Płeć 

a) kobieta 

b) mężczyzna 

2. Wiek  

a) 18-24 

b) 25-29 

c) 30-34 

d) 35-39 

e) 40-44 

f) 45-49 

g) 50-54 

h) 55-59 

i) 60-64 

j) 65 – 69 

k) 70 – 79 

l) 80 i powyżej  

2. Wykształcenie 

a) podstawowe/niepełne  
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b) zasadnicze zawodowe 

c) średnie 

d) wyższe 

3. Czy pracował Pan/Pani zawodowo? 

a) tak  

b) nie 

4. Jaki zawód Pan/Pani wykonywał? 

     …………………………………………………….. 

5. Stan cywilny: 

a) kawaler/panna 

b) żonaty/mężatka 

c) rozwiedziony/a, w separacji  

d) wdowiec/wdowa 

e) związek nieformalny 

6. W jakim przedziale mieszczą się Pana/Pani dochody (netto)? 

a) 1100 zł i mniej  

b) 1101–1600 zł  

c) 1601–2100 zł  

d) 2101–2600 zł  

e) 2601–3100 zł  

f) nie wiem  

g) odmowa  

7. Czy posiada Pan/Pani dzieci? 

a) Tak - 1 

b) Tak - 2 

c) Tak - 3 

d) Tak - 4 więcej  

e) Nie (przejście do pytania 9) 

8. W jakim wieku ma Pan/Pani dzieci? (wielokrotnego wyboru) 

9. Jak długo przebywa Pan/Pani w DPS? 

10. Miejsce zamieszkania 

a) Miasto > 10 tyś 

b) Miasto < 10 tyś 

c) wieś 
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   Załącznik Nr 3 

WYKAZ PLACÓWEK ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI OSOBOM WYMAGAJĄCYM CAŁODOBOWEJ 
OPIEKI WPISANYCH DO REJESTRU PROWADZONEGO PRZEZ WOJEWODĘ 

PODLASKIEGO STAN NA DZIEŃ 02.01.2013 R. 

Lp. Nazwa placówki, 

adres 

Podmiot prowadzący Prowadzona 

działalność 

Typ placówki Liczba 

miejsc 
1. Dom Opieki 

Społecznej 

Zgromadzenia ss. 

Franciszkanek od 

Cierpiących 

ul. Proletariacka 8 

15-448 Białystok 

Zgromadzenie ss. 

Franciszkanek od 

Cierpiących   

w Warszawie 

Statutowa 

 

 

dla osób 

niepełnosprawnych, 

przewlekle chorych i w 

podeszłym wieku 

 

25 

2. Dom Opieki 

Kościoła 

Chrześcijan 

Baptystów 

ul. Kujawska 24 

15-552 Białystok 

 

Kościół Chrześcijan 

Baptystów  

w Białymstoku 

Statutowa 

 

 

dla osób 

niepełnosprawnych, 

przewlekle chorych i w 

podeszłym wieku 

 

66 

3. Prawosławny 

Ośrodek 

Miłosierdzia 

„ELEOS” Dom 

Opieki w 

Trześciance, 

Trześcianka 126 

17-210 Narew 

Prawosławny Ośrodek 

Miłosierdzia Diecezji 

Warszawsko-Bielskiej  

w Warszawie 

Statutowa 

 

 

dla osób 

niepełnosprawnych, 

przewlekle chorych i w 

podeszłym wieku 

 

24 

4. Dom Miłosierdzia 

„Samarytanin” 

ul. 3 Maja 63 

17-200 Hajnówka 

Parafia 

Prawosławna św. 

Trójcy  w Hajnówce 

  

Statutowa 

 

 

dla osób 

niepełnosprawnych, 

przewlekle chorych i w 

podeszłym wieku 

45 

5. Dom „Złota Jesień” 

Wólka Ratowiecka 

42 

16-020 czarna 

Białostocka 

„K.K” Spółka z o.o. 

w Wólce Ratowieckiej 

 

Gospodarcza 

 

 

dla osób 

niepełnosprawnych, 

przewlekle chorych i w 

podeszłym wieku 
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6.  Prawosławny Dom 

Opieki ELEOS 

Diecezji 

Warszawsko-

Bielskiej  

w Grabarce 16,  

17-330 Nurzec 1 

Prawosławny Ośrodek 

Miłosierdzia Diecezji 

Warszawsko-Bielskiej  

w Warszawie 

Statutowa 

 

 

dla osób 

niepełnosprawnych, 

przewlekle chorych i w 

podeszłym wieku 

24 

7. Dom Opieki 

Społecznej ARKA  

w Kożynie 66 

17-100 Bielsk 

Podlaski 

Parafia Prawosławna  

p.w. Wniebowstąpienia 

Pańskiego  

w Klejnikach 66 

17-207 Czyże 

Statutowa 

 

 

dla osób 

niepełnosprawnych, 

przewlekle chorych i w 

podeszłym wieku 

38 

8. „Elżbieta Sokólska 

Opieka nad osobami 

starszymi” w 

Szpakowie 4 

19-124 Jaświły 

Elżbieta Sokólska 

Ul. Saturna 14 

15-680 Białystok 

Gospodarcza dla osób 

niepełnosprawnych, 

przewlekle chorych i w 

podeszłym wieku 

50 

9. Dom Gościnny s.c. 

 w Dzięciołówce 19 

Dom Gościnny s.c.  Gospodarcza dla osób 

niepełnosprawnych, 

28 
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 16-140 Korycin Mgr Ewa Maria Kloza, 

Jadwiga Helena Borsuk 

Dzięciołówka 19 

16-140 Korycin 

przewlekle chorych i w 

podeszłym wieku 

10. Pielęgniarsko-

Opiekuńczy Dom 

Opieki „ZACISZE” 

w Ostrej Górze 50 

16-140 Korycin 

Pani Alicja Janucik 

Ostra Góra 50 

16-140 Korycin 

Gospodarcza dla osób 

niepełnosprawnych, 

przewlekle chorych i w 

podeszłym wieku 

32 

11. Ośrodek Opiekuńczy 

Polskiego Komitetu 

Pomocy Społecznej 

w Starzynie 34 

17-204 Dubicze 

Cerkiewne 

Rada Naczelna 

Polskiego Komitetu 

Pomocy Społecznej  

ul. Wiejska 18/20 

00-490 Warszawa 

statutowa dla osób w podeszłym 

wieku 

30 

12. Dom Pogodnej 

Starości „Sokół”  

Sokole 59a 

16-050 Michałowo 

Fundacja „Pomocne 

Dłonie”  

Sokole 59a 

16-050 Michałowo 

statutowa dla osób 

niepełnosprawnych, 

przewlekle chorych i w 

podeszłym wieku 

45 
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Załącznik 4 
OGÓŁEM LICZBA GMINNYCH ORAZ PONADGMINNYCH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WG. TYPÓW DOMÓW W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH 

Województwo dla osób w 

podeszłym 

wieku 

dla osób 

przewlekle 

somatyczni

e chorych 

dla osób 

przewlekle 

psychicznie 

chorych 

dla dorosłych 

niepełnospra

wnych 

intelektualnie 

dla dzieci i 

młodzieży 

niepełnospraw

nych 

intelektualnie 

dla osób 

niepełnosp

rawnych 

fizycznie 

dla osób w 

podeszłym 

wieku oraz osób 

przewlekle 

somatycznie 

chorych 

dla osób 

przewlekle 

somatycznie 

chorych osób 

niepełnospraw

nych fizycznie 

dla osób w 

podeszłym 

wieku osób 

niepełnospr

awnych 

fizycznie 

dla dorosłych 

niepełnospra

wnych 

intelektualnie 

dzieci i 

młodzieży 

niepełnospra

wnych 

intelektualnie 

suma 

DPS 

śląskie 28 11 17 12 7 2 4 - 4 7 92 

mazowieckie 16 22 16 18 7 - 6 - - 4 89 

małopolskie 16 18 26 13 7 - 6 1 - 2 89 

wielkopolskie 13 19 11 12 6 1 0 - 1 1 64 

łódzkie 10 11 17 7 3 - 8 - - - 56 

dolnośląskie 7 20 5 11 8 - 3 - - 1 55 

podkarpacki

e 

2 6 13 5 6 - 9 - 6 1 48 

kujawsko - 

pomorskie 

9 11 12 10 3 1 1 - - 1 48 

lubelskie 5 2 8 8 3 2 11 - 2 3 44 

pomorskie 2 7 9 6 2 - 9 2 - 6 43 

warmińsko-

mazurskie 

5 6 7 8 4 1 5 1 - 1 38 

świętokrzyski

e 

1 7 11 5 2 1 4 - - 1 32 
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zachodniopo

morskie 

1 12 4 6 0 - 5 - - 3 31 

opolskie 6 0 3 4 2 - 6 - 2 5 28 

lubuskie 2 0 5 3 3 - 3 5 1 2 24 

podlaskie 3 4 4 1 4 - 4 - - 1 21 

POLSKA: 126 156 168 129 67 8 84 9 16 39 802 

 

 

 

 

 

 

 

 


