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Szanowny Panie Rzeczniku, 

w odpowiedzi na pismo znak XI.415.1.2022.ACh z dnia 28 września 2022 r. uprzejmie 

dziękuję za przekazaną publikację pt. „Wsparcie osób starszych w czasie pandemii. Raport 

z badania na temat sytuacji osób w wieku 60+ w czasie pandemii COVID w Polsce”.  

W odniesieniu do problematyki wskazanej w piśmie Pana Rzecznika odnoszącej się 

do kwestii informowania osób starszych o przysługujących im uprawnieniach, należy 

wskazać, że jednym z podstawowych zadań pracowników socjalnych jest świadczenie pracy 

socjalnej, w ramach której istotnymi elementami są m.in.: prowadzenie poradnictwa dla 

osób, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej czy też wspieranie i ułatwianie uzyskania 

pomocy ze strony powołanych do tego instytucji, która w najbardziej optymalny sposób 

odpowiadałaby potrzebom tych osób. W związku z powyższym na poziomie lokalnych 

samorządów zorganizowany jest system wsparcia, a obowiązujące ustawodawstwo określa 

procedury przyznawania odpowiednich do potrzeb form i zakresu pomocy, jak również 

instytucje odpowiedzialne za jej świadczenie, a co za tym idzie informowanie  

o przysługujących uprawnieniach.  

Warto również dodać, że czasie pandemii w ramach Solidarnościowego Korpusu 

Wsparcia Seniorów uruchomiona została ogólnopolska infolinia dedykowana seniorom. 

Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 22 505 11 11 (bądź też bezpośrednio do ośrodka 

pomocy społecznej) , osoby starsze mogły zgłosić potrzebę wsparcia w czynnościach dnia 

codziennego, które wymagały wyjścia z domu, a które utrudnione były przez panującą 
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pandemię. Mechanizm udzielania pomocy w ramach Modułu I programu zakładał, że osoba 

przyjmująca zgłoszenie przekazywała prośbę o pomoc do właściwego, ze względu na 

miejsce zamieszkania seniora, ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych,  

a następnie pracownik ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych ustalał  

z seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu 

zweryfikowania zgłoszonej potrzeby. Po odbytej wizycie, określano szczegółowy zakres  

i terminy świadczenia usługi wsparcia. Tak więc w ramach Solidarnościowego Korpusu 

Wsparcia Seniorów wdrożono mechanizmy ułatwiające osobom starszym dostęp do 

informacji na temat przysługujących form wsparcia, jak również procedury, które ułatwiały 

przyznanie odpowiedniej do potrzeb pomocy.  

Należy wskazać również, że w ustawodawstwie uregulowane zostały rozwiązania, 

które służą koordynacji systemu usług społecznych. Centra usług społecznych  

są jednostkami, które pozwalają gminom na dostosowanie świadczenia usług społecznych 

do potrzeb mieszkańców. Celem CUS jest koordynacja usług społecznych z różnych 

systemów: pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, 

edukacji publicznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych.  

Podando wdrożenie systemu koordynacji usług społecznych jest jednym  

z kluczowych kierunków przyjętej Uchwałą nr 135 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2022 

r. Strategii rozwoju usług społecznych, polityki publicznej do roku 2030 (z perspektywą do 

2035 r.). Strategia zakłada m.in. kierunki działań wspierających wdrożenie systemu 

koordynacji usług społecznych przez: 

1. promocję i upowszechnienie wśród jednostek samorządu terytorialnego funkcji 

koordynatora usług społecznych w celu właściwej realizacji potrzeb osób 

potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, jak również 

wprowadzenie zmian legislacyjnych w zakresie powołania na terenie jednostek 

samorządu terytorialnego koordynatora usług społecznych; 

2. promocję tworzenia Centrum Usług Społecznych jako instytucji koordynującej 

usługi, jak również tworzenie nowych CUS i sieciowanie istniejących CUS; 

3. prowadzenie badań i analiz w obszarze ilości, jakości i skuteczności realizowanych 

usług społecznych, jak również diagnozowanie bieżących potrzeb oraz analizy w 

zakresie przyrostu udziału osób wymagających wsparcia na terenie gminy/powiatu 
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oraz oceny, w jaki sposób może to wpłynąć na zwiększenie/zmniejszenie 

zapotrzebowania na usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej.  

Przy czym przyjęcie strategii wyznacza kierunki planowanych zmian, co będzie  

w dalszej kolejności wymagało podjęcia szeregu reform systemowych państwa, których 

realizacja będzie rozłożona w czasie.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

z up. Minister Rodziny i Polityki Społecznej 

Stanisław Szwed 

Sekretarz Stanu 

/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/ 

  

 

 

 


