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Szanowny Panie Przewodniczący, 
w odpowiedzi na pismo z 22 listopada 2022 r. (nr PFZ/W/385/2022 
przekazujące uwagi do  projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, uprzejmie 
dziękuję za aprobatę i przychylne ustosunkowanie się większości projektowanych zmian. 
Odnosząc się natomiast do uwagi dotyczącej zrównania kwalifikacji w zakresie 
doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi osób 
świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w ośrodkach wsparcia dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi (środowiskowych domach samopomocy) z kwalifikacjami osób 
świadczących tego typu usługi w domu osoby korzystającej z usług poprzez zmianę:  
co najmniej półrocznego stażu pracy w wymienionych jednostkach na co najmniej 
trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi 
w nie można zgodzić się z rezygnacji zmiany tego przepisu i uznać go za pozorną zmianę. 
Zmiana ta podyktowana jest bowiem często zgłaszanym problemem w dostępie do 
specjalistów mogących świadczyć przedmiotowe usługi. W opinii resortu, nie spowoduje 
ona obniżenia jakości świadczonych usług. Takie wymogi obowiązują już w środowiskowych 
domach samopomocy od kilku lat i brak jest sygnałów świadczących o obniżeniu jakości 
usług. Ponadto obowiązujące odbycie co najmniej półrocznego stażu we wskazanych 
jednostkach nie gwarantowało, że osoba pracowała bezpośrednio z osobami z zaburzeniami 
psychicznymi, w niniejszym projekcie jest to wskazane wprost.  
Ponadto pragnę zauważyć, że stwierdzenie, że to „nie tyle zbyt wysokie wymogi formalne, 
a brak gwarantowanych na odpowiednim poziomie warunków pracy i płacy, są obecnie 
faktyczną i kluczową przyczyną braków kadrowych w obszarze pomocy społecznej” jest 
zbyt ogólne i w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych nie ma do końca 
zastosowania. SUO świadczone są nie tylko przez osoby posiadające kwalifikacje do 
wykonywania zawodów z zakresu pomocy społecznej, ale również psychologów, 
pedagogów, logopedów rehabilitantów i zwykle odbywa się to na podstawie zakupu usług.  
Proszę zatem, o przyjęcie wyjaśnień i uznanie projektu rozporządzenia jako uzgodnionego. 
 
Z wyrazami szacunku 
z up. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed 
Sekretarz Stanu 
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