
Rola samorządów                                  

w przeciwdziałaniu zjawisku 

powstania nielegalnych 

placówek zapewniającym 

opiekę osobom starszych



FAKTY 
Gminy poszukujące miejsca pobytu dla swoich mieszkańców 

nierzadko decydują się na skierowanie ich do ośrodków, 

które proponują tańsze koszty utrzymania,

Placówki nielegalne, działające w tzw. "szarej strefie",

nie oferują właściwej opieki. Próbuje się je ukryć pod

usługami hotelowymi,

Mamy umowy cywilnoprawne np. wynajem pokoju za cztery

tysiące złotych.

Pomysłowość osób, które chcą ukryć nielegalną działalność,

nie zna granic. Niektórzy właściciele takich obiektów, aby

uniknąć oferowania całodobowej opieki, ogłaszają,

że sprawują ją jedynie przez 23 godziny



Bezradność wobec "domów 

grozy"?

dom opieki,

dom spokojnej starości,

pensjonat, schronisko, 

noclegownia,

wynajem pokoi,

Mamy pewne poczucie bezradności w ściganiu się
z pomysłowością tych, którzy pod szyldem działalności
gospodarczej, prowadzą całodobową opiekę, która
wymaga pewnych minimalnych standardów.



Możemy działać wtedy, gdy wiemy.

Gmina - powinna: 

uważniej sprawdzać do jakich ośrodków kieruje 

mieszkańców,

zgłaszać przypadki nielegalnie działających 

domów opieki wydziałom polityki społecznej 

urzędów wojewódzkich,

 rzetelnie informować osoby zainteresowane bądź 

ich rodziny o formach wsparcia dla osób starszych,



Bezpieczny i Aktywny Senior

Kampania Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej 
http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/

http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/


Cel Kampanii
bezpieczeństwo osób starszych,

ograniczenie liczby przestępstw popełnianych 
na szkodę osób starszych,

pobudzenie świadomości społecznej na temat 
wyboru odpowiedniej formy wsparcia dla osób 
starszych oferowanych przez różne podmioty.

promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia 
wśród seniorów



Kampania prowadzona 

etapami

Pierwszy etap - Bezpieczny dom                       

dla seniora 
 Ulotki informacyjne,

 Film.



Podmioty oferujące wsparcie 

osobom starszym

Jednostki samorządu terytorialnego,

Fundacje,

Stowarzyszenia,

Podmioty prawne,

Osoby fizyczne, 



Placówki całodobowej opieki 

mogą prowadzić

jednostki samorządu terytorialnego;

Kościół Katolicki, inne kościoły, związki 
wyznaniowe oraz organizacje społeczne, 
fundacje i stowarzyszenia;

inne osoby prawne;

osoby fizyczne.

Warunek – Zezwolenie wojewody właściwego 
ze względu na miejsce położenia placówki



Rejestr placówek całodobowej 

opieki prowadzi wojewoda 

http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/

Polityka Społeczna

Rejestr placówek całodobowej opieki

http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/


Placówki całodobowej opieki                         

w kujawsko-pomorskim
Lp

.

Wyszczególnienie

1. Pensjonat Seniora" ul. Strażacka 40 89-200 Rynarzewo

2. Centrum Rehabilitacji "Romantica" Sp. z o.o. ul. Ceramiczna 11 86-005 Kruszyn Krajeński

3. Dom całodobowej opieki "Czarneccy" Spółka cywilna Kazimiera Czarnecka 

Krzysztof Czarnecki ul. Leśna 11 86-005 Zielonka

4. Dom Seniora "Gold" Szynwałd 57, 89-412 Sośno

5. Dom Seniora "Tucholanka" Tleń, ul. Bydgoska 4 86-150 Osie 

6. Dom Opieki Dla Osób Starszych DĘBY Dęby 13, 88-210 Dobre 

7. Dom Seniora "CONRADO" Żabno 52, 88-300 Mogilno 

8. Dom Seniora "Uśmiech Jesieni" ul. Rąbińska 1 88-100 Inowrocław 



Prowadzenie placówki całodobowej 

opieki bez zezwolenia wojewody 
 Art. 130 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej 

Kto bez zezwolenia prowadzi placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w której 
przebywa:

 nie więcej niż 10 osób - podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł;

 więcej niż 10 osób - podlega karze pieniężnej w wysokości 20 000 zł.

W przypadku prowadzenia bez zezwolenia przez jeden podmiot więcej niż jednej 
placówki, o której mowa w ust. karę wymierza się osobno za każdą z placówek.

Kto po uprawomocnieniu się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie bez 
zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku nie 
zaprzestał jej prowadzenia, podlega karze pieniężnej w wysokości 40 000 zł.



Kary nałożone przez Wojewodę 

Kujawsko-Pomorskiego
 3 podmioty, kary (20 tys. zł,10 tys. zł,

10 tys. zł) 

 1 podmiot prowadzone postępowanie 

kontrolne 



Wsparcie dla osób starszych 
W miejscu zamieszkania Całodobowa 

Usługi opiekuńcze Rodzinny dom pomocy

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Mieszkanie chronione

Ośrodki wsparcia Domy pomocy społecznej

Środowiskowy dom samopomocy Placówki zapewniające całodobową opiekę 

Domy Senior +

Kluby seniora

Dzienne Domy Pobytu

Poradnictwo specjalistyczne,

w szczególności prawne, psychologiczne                

i rodzinne

Gospodarstwa Opiekuńcze (powiat 

tucholski)



APEL DO OSÓB STARSZYCH I ICH RODZIN

Jeżeli potrzebujesz pomocy w formie dziennej lub całodobowej 

skontaktuj się z ośrodkiem pomocy społecznej na terenie 

gminy, w której zamieszkujesz  bądź

Wydziałem Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu   

Wojewódzkiego  telefon 52 34 97 680  

Nawet najlepsze przepisy prawne nie zagwarantują 

bezpieczeństwa – ważna jest świadomość społeczna, 

o formach pomocy i podmiotach świadczących pomoc.



Dziękuję za uwagę


