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Pan
Tadeusz Wadas
Przewodniczący
Małopolskiej Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych

Dotyczy: pisma MOI-VII.491.2022 w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek i
położnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej
Szanowny Panie Przewodniczący,
odpowiadając na ww. pismo przekazuję następujące wyjaśnienia.
W obowiązującym stanie prawnym pracownicy domów pomocy społecznej
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego są pracownikami
samorządowymi, a warunki ich wynagradzania regulują przepisy ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530) oraz
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960). W sprawach zaś
nieregulowanych w ww. ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy (art. 43
k.p.).
W kwestii finansowania pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej
planowane są zmiany. W celu uregulowania ich statusu Ministerstwo Rodziny i Polityki
Społecznej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało projekt ustawy o
zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności leczniczej. Projektowane
przepisy przewidują możliwość wykonywania przez dps (niezależnie od formy
organizacyjnej w jakiej działa) działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dps będzie mógł wystąpić do wojewody,
jako organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą z
wnioskiem o wpis do ww. rejestru.
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Po wpisaniu do rejestru, dps będzie mógł podjąć działalność leczniczą, po
spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej. tj:
 dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami i urządzeniami;
 zatrudnianie osób wykonujących zawód medyczny, np. pielęgniarek;
 stosowania wyrobów medycznych;
 zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z
prowadzeniem podmiotu leczniczego.
W projektowanych przepisach przewidziano, że dps będący podmiotem leczniczym
będzie udzielał ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Wejście w życie projektowanej
ustawy spowoduje konieczność ogłoszenia postępowań przez NFZ i zakontraktowania
świadczeń. Całość wydatków pochodzić będzie z planu finansowego NFZ.
Projekt został w dniu 8 lipca br. skierowany do uzgodnień międzyresortowych i
konsultacji publicznych.

Z wyrazami szacunku
Justyna Pawlak
Dyrektor
Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
/-podpisano elektronicznie-/

W załączeniu:
Klauzula informacyjna

Sprawę prowadzi: Zofia Puchlerska
E-mail: Sekretariat.DPS@mrips.gov.pl
Telefon: 538 117 280
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej
przekazuję następujące informacje:
Tożsamość administratora i dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Rodziny
i Polityki Społecznej jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej mający siedzibę
w Warszawie (00-513), ul. Nowogrodzka 1/3/5.
Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: info@mrips.gov.pl, lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych drogą elektroniczną – adres email: iodo@mrips.gov.pl lub pisemnie na adres:
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do ich pozyskania
na podstawie przepisów prawa tj m. in.:
 Instytucjom kontrolnym,
 Podmiotom lub osobom fizycznym występującym z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej.
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
do organizacji międzynarodowej.
Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania
tych danych wynikających z przepisów prawa.
Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania
ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia
po upływie okresu, o którym mowa powyżej.
W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.
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Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 22 860 70 86.
Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne i wynika z powyżej wskazanych przepisów
prawa.

