
UCHWAŁA Nr IX/56/2019 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 19 września 2019r. 

 

w sprawie: realizacji § 5 ust. 1 pkt. 2 lit. „b” rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej  

 

Na podstawie art. 9 ust.1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 15  ust. 2 uchwały 

Nr XVIII/102/2008 Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 lutego 2008 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowodworskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 

7 maja 2008 r., poz. 2444), Rada Powiatu Nowodworskiego, uchwala co następuje: 

 

§ 1. Rada Powiatu Nowodworskiego przyjmuje stanowisko w sprawie realizacji § 5 ust. 1 pkt. 2 

lit. „b” rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie 

domów pomocy społecznej (Dz. U z 2018 r. poz. 734) w brzmieniu załącznika do uchwały. 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu do przesłania niniejszej uchwały wraz 

z załącznikiem, zgodnie z rozdzielnikiem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  

    /-/Mariusz Kraszewski  

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1. Ministerstwo Zdrowia 

2. Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki 

3. Związek Powiatów Polskich  

4. Samorządy powiatowe Rzeczypospolitej Polskiej  

 

 



Załącznik do  uchwały  

Rady Powiatu Nowodworskiego 

Nr IX/56/2019 z dnia 19 września 2019 r.  

 

Stanowisko 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 19 września 2019r. 

 

w sprawie realizacji § 5 ust. 1 pkt 2 lit. „b” rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej  

 

Dom pomocy społecznej, jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej, nie jest 

świadczeniodawcą w rozumieniu art. 5 pkt. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity- 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (tekst jednolity- Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.). W związku 

z powyższym nie jest możliwe finansowanie i rozliczanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, w tym świadczeń zdrowotnych w czasie choroby, 

udzielanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej.  

Według obowiązującego wykazu podstawowych usług, który został określony 

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie 

domów pomocy społecznej (tekst jednolity – Dz. U z 2018 r. poz. 734),  dom pomocy 

społecznej niezależnie od typu świadczy m.in. usługi opiekuńcze, polegające na pielęgnacji. 

Pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej świadczą usługi nie tylko 

pielęgnacyjne, ale realizują świadczenia zdrowotne w zakresie zapobiegania i profilaktyki 

powikłań, ograniczenia niedołęstwa starczego, diagnozowania i leczenia w ramach 

posiadanych kwalifikacji i na zlecenie lekarza. Zakres czynności wykonywany przez 

pielęgniarki w domach pomocy społecznej nie różni się od tych, które podejmowane są 

w zakładach opieki długoterminowej. 

W związku z powyższym Rada Powiatu Nowodworskiego wnosi o podjęcie działań 

przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, mających na celu opracowanie 

nowego produktu świadczeń zdrowotnych, realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione 

w domach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów. Świadczenia zdrowotne 

realizowane przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej powinny być 

kontraktowane i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jako odrębny produkt 

zapewniający całodobową opiekę pielęgniarską.  

Dlatego też Rada Powiatu Nowodworskiego wnosi o dokonanie przez ustawodawcę 

stosowanych zmian w przepisach, uwzględniających powyższe uwagi. 


