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BPI/40/263/2008

Interpelacja w sprawie kontraktowania i formy zatrudnienia pielęgniarek i pielęgniarzy w 
Domach Pomocy Społecznej.

Stan faktyczny stanowiący kontekst złożonej interpelacji:

W  związku  ze  złożonym  przez  Panią  Danutę  Kocel  -  Dyrektor  Domu  Pomocy 

Społecznej  im.  Matki  Teresy  z  Kalkuty  -  pismem przedstawiającym szereg  dezyderatów, 

sugestii  oraz  uwag  dotyczących  statusu  i  zatrudnienia  personelu  medycznego  oraz 

funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej na przykładzie kierowanego przez nią ośrodka, 

zwracam się  o  zapoznanie  z  przedstawionymi  obiekcjami,  a  następnie  analizę  aktualnego 

stanu prawnego i faktycznego w przedmiotowym zakresie, a w konsekwencji podjęcie działań 

których  celem  będzie  ograniczenie  komplikacji,  a  zarazem  satysfakcjonujących 

zainteresowane Strony. 

Nie może ulegać wątpliwości, iż przedstawione problemy dotykają większość z  8 200 

pielęgniarek  i pielęgniarzy zatrudnionych w  800 domach pomocy społecznej istniejących w 

Polsce (dane za vortalem  www.pielęgniarki.info.pl), zatem Ministerstwo Zdrowia powinno 

opracować  systemowe  rozwiązania,  które  będą  ukierunkowane  na  poprawę  sytuacji  dla 

personelu medycznego zatrudnionego w Domach Pomocy Społecznej.   

W załączeniu  przedkładam  pismo  Pani  Danutę  Kocel  -  Dyrektor  Domu  Pomocy 

Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, sygn. DPS/P/125/2008. 
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W tym zakresie zgłaszamy interpelację poselską:

1. Czy kierowane przez Pana Ministerstwo podziela obiekcje natury prawnej i faktycznej 

przedstawione przez Dyrektor Domu Pomocy Społecznej jak również czy podejmie 

działania ukierunkowane na ich eliminację lub przeciwdziałanie?

Mając zatem powyższe na uwadze, zwracamy się z uprzejmą prośbą do  Pani Minister o 

ustosunkowanie się do przedstawionych kwestii i stosowną odpowiedź w trybie regulowanym 

ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
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