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Magdalena Szochner-SieMińSka

Domy pomocy społecznej 
w systemie pomocy społecznej

Wstęp

Domy. pomocy. społecznej. są. niezależnymi. jednostkami. orga-
nizacyjnymi. świadczącymi.usługi.całodobowego.pobytu.na. rzecz.
osób.potrzebujących..Problematyka.funkcjonowania.domów.pomo-
cy.społecznej.nabiera.szczególnego.znaczenia.w.kontekście.zmian.
demograficznych. zachodzących. w. Polsce.. Społeczeństwo. polskie.
się.starzeje..Jednocześnie.coraz.więcej.jest.osób.chorych,.których.
rodziny.nie. są.w. stanie. sprawować. samodzielnej.opieki. zdrowot-
nej.w.warunkach.domowych..Potrzeb.jest.wiele,.stąd.zachodzi.ko-
nieczność.systematyzacji.funkcjonowania.domów.pomocy.społecz-
nej.w.Polsce.

Przede.wszystkim.należy.pamiętać,.że.domy.pomocy.społecz-
nej.powinny.być.traktowane.jako.alternatywa,.w.sytuacji.gdy.osoba.
chora. bądź. starsza.nie. jest.w. stanie. funkcjonować.w. środowisku.
samodzielnie.lub.przy.wsparciu.rodziny.bądź.ośrodka.pomocy.spo-
łecznej..Zasadniczym.celem.pracowników.socjalnych.powinno.być.
wsparcie.osoby.w.takim.zakresie,.aby.jak.najdłużej.mogła.funkcjo-
nować. samodzielnie,. ponieważ. istnieje. wiele. form. wsparcia. oso-
by.częściowo.niesamodzielnej.w.miejscu.zamieszkania..Należy.tu.
wskazać.m.in..możliwość.przyznania.usług.opiekuńczych,.specja-
listycznych. usług. opiekuńczych,. uczestnictwa. w. środowiskowym.
domu.samopomocy.albo.w.warsztacie.terapii.zajęciowej.

Jednak.w.związku.ze.zmianą.sytuacji.demograficznej.w.Polsce.
i.wzrostem.liczby.osób.starszych.oraz.chorych.istnieje.coraz.więk-
sza.potrzeba.zabezpieczenia.możliwości.pobytu.w.domach.pomocy.
społecznej..Podstawowym.problemem.w.tym.zakresie.nie.jest.jed-
nak. brak. struktury. domów. pomocy. społecznej. na. terenie. Polski,.
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ale.koszt.pobytu.osoby.w.takim.domu..Koszt.ten.jest.ustalany.in-
dywidualnie.dla.każdej.placówki,.jednak.znacznie.przewyższa.on.
wysokość.zasiłku.stałego,.renty.czy.emerytury..Rodziny.natomiast.
nie.są.w.stanie.ponosić.wysokich.kosztów.opłat.za.osobę.umiesz-
czoną.w.domu.pomocy.społecznej,.w.związku.z.czym.obowiązek.
ten. w. większości. przypadków. spada. na. gminę,. na. terenie. której.
dana.osoba.jest.zameldowana.

Poradnik.–.w.całości.poświęcony. tej. tematyce,.został.przygo-
towany. z. myślą. o. osobach. zatrudnionych. w. instytucjach. realizu-
jących. zadania. związane. z. prowadzeniem. domów. pomocy. spo-
łecznej,. a. także. zatrudnionych. w. ośrodkach. pomocy. społecznej.
i. powiatowych. centrach. pomocy. rodzinie.. Informacje. w. nim. za-
warte. będą. pomocne. zarówno. pracownikom. socjalnym. –. zatrud-
nionym.w.domach.pomocy.społecznej,.jak.i.pracownikom.socjal-
nym.zatrudnionym.w.ośrodkach.pomocy.społecznej..Niewątpliwie.
niniejsza.publikacja.okaże.się.użyteczna. również.dla.osób.zarzą-
dzających.domami.pomocy.społecznej.oraz.osób.odpowiedzialnych.
za.prawidłowy.przebieg.procesu.umieszczenia.osoby.uprawnionej.
w.domu.pomocy.społecznej.

W.Poradniku.przedstawiono.pięć.wybranych.zagadnień. zwią-
zanych.bezpośrednio.z.problematyką.domów.pomocy.społecznej..
Wybór. tematyki. jest. związany. z. najczęściej. pojawiającymi. się.
wątpliwościami.w.tym.zakresie.zarówno.po.stronie.pracowników.
ośrodków.pomocy.społecznej,.jak.i.pracowników.domów.pomocy.
społecznej.

Pierwszy. rozdział. został. poświęcony. różnicom. pomiędzy. do-
mami.pomocy.społecznej.a.domami.opieki.społecznej..Jest.to.za-
gadnienie,.które.wielokrotnie.pojawia.się.w.rozmowach.z.osobami.
bądź.rodzinami.osób.ubiegających.się.o.umieszczenie.w.domach.
pomocy. społecznej.. Zasadne. jest. zatem. wyjaśnienie,. czym. tak.
naprawdę.różnią.się. te.dwie. instytucje.oraz.czy.gmina.ma.prawo.
kierować.osoby.uprawnione.zarówno.do.domów.pomocy.społecz-
nej,.jak.i.do.domów.opieki.społecznej..Konieczne.będzie.również.
wyjaśnienie.tematyki.związanej.ze.standaryzacją.domów.pomocy.
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społecznej.oraz.wykazanie.różnic.obowiązujących.w.ramach.tej.ka-
tegorii.instytucji..Dla.dobra.osób.uprawnionych.konieczna.jest.bo-
wiem.właściwa.weryfikacja.potrzeb.i.jednoczesna.ocena.zasobów.
pomocy.społecznej,.która.pozwoli.na.umieszczenie.osoby.we.właś-
ciwym.dla.niej.domu.pomocy.społecznej.

W.rozdziale.drugim.przedstawiono.szczegółowo.kategorię.osób.
uprawnionych.do.skorzystania.z.domów.pomocy.społecznej..Zasad-
niczym.celem.każdego.pracownika. jednostek.pomocy. społecznej.
podejmującego.decyzję.o.umieszczeniu.osoby.jest.prawidłowe.zwe-
ryfikowanie.stanu.faktycznego.i.ustalenie,.czy.zachodzą.przesłanki.
dla.skorzystania.z.tej.właśnie.formy.pomocy..W.przypadku.braku.
takich.przesłanek. istnieje.możliwość.wydania.decyzji.odmownej..
W.tym.przypadku.konieczne.jest.jednak.prawidłowe.uzasadnienie.
podjętej.decyzji..Wielokrotnie.występują.sytuacje,.w.których.oso-
ba. wnioskująca. o. umieszczenie. w. domu. pomocy. społecznej. nie.
ma. świadomości. istnienia. innych. możliwości,. tj.. zakładów. opie-
kuńczo-leczniczych,. noclegowni. czy. też.możliwości. skorzystania.
z.usług.opiekuńczych.bądź.specjalistycznych.usług.opiekuńczych.
w.miejscu.swojego.zamieszkania.

Problematyka. rozdziału. trzeciego. koncentruje. się. na. pobycie.
osoby.uprawnionej.w.domu.pomocy.społecznej..Omówione.zosta-
ną.kwestie.dotyczące:
�� skierowania.i.umieszczenia.w.domu.pomocy.społecznej,
�� uprawnień.mieszkańców.domów.pomocy.społecznej.wynikają-

cych.z.ustawy.z.12.marca.2004.r..o.pomocy.społecznej.oraz
�� właściwości.miejscowej.w.zakresie.ustalenia.prawa.do.wniosko-

wanych.świadczeń.z.pomocy.społecznej.
W. rozdziale. tym. zostanie. poruszona. problematyka. wywia-

du. środowiskowego. w. nawiązaniu. do. przesłanek. umieszczenia.
w.domu.pomocy.społecznej.

Zagadnienia. rozdziału. czwartego. odbiegać. będą. w. znacznym.
stopniu. od. problematyki. uregulowanej. bezpośrednio. w. ustawie.
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o.pomocy.społecznej..Omówione.zostaną.ograniczenia.praw.osób,.
które. samodzielnie. nie. chcą. podjąć. decyzji. o. umieszczeniu. ich.
w. domu. pomocy. społecznej,. a. jednocześnie. nie. są. w. stanie. sa-
modzielnie. funkcjonować.. W. takiej. sytuacji. pracownicy. ośrodka.
pomocy.społecznej,.a.także.pracownicy.domu.pomocy.społecznej.
mogą. zawiadomić. prokuratora. o. potrzebie. ubezwłasnowolnienia.
całkowitego.bądź.ubezwłasnowolnienia.częściowego..Wówczas.po-
wstanie.konieczność.ustanowienia.opiekuna.prawnego.bądź.odpo-
wiednio.kuratora.dla.osoby,.która.sama.nie.jest.w.stanie.samodziel-
nie.podejmować.decyzji.dotyczących.siebie..Już.na.wstępie.należy.
podkreślić,.że.instytucje.te.mają.szczególne.znaczenie.i.są.ustana-
wiane.w.interesie.osoby,.w.stosunku.do.której.zachodzi.potrzeba.
ustanowienia.opiekuna.lub.kuratora..Kolejną.instytucją.omówioną.
w.ramach.tej.problematyki.będzie.umieszczenie.osoby.w.domu.po-
mocy.społecznej.bez.jej.zgody,.co.zasługuje.na.szczególną.uwagę.

Rozdział. piąty. podejmuje. problemy. związane. z. odpłatnością.
za.domy.pomocy.społecznej,.tj..zagadnienia.związane.m.in..z.usta-
leniem.osób.zobowiązanych.do.alimentacji.oraz.obowiązki.gminy.
w.zakresie.zapewnienia.osobie.uprawnionej.prawa.pobytu.w.domu.
pomocy.społecznej.nawet.w.sytuacji,.gdy.ona. sama,. jak. również.
nikt.z. jej. rodziny.nie. jest.w.stanie.dokonywać.odpłatności.za. ten.
pobyt..Każdego.roku.odpłatność.osoby. jest.weryfikowana.zarów-
no.w.przypadku.zmiany.wysokości.jej.dochodów,.jak.i.w.sytuacji.
zmiany.wysokości.odpłatności.za.dom.pomocy.społecznej.

Dla. prawidłowego. funkcjonowania. domu. pomocy. społecznej.
szczególne. znaczenie.ma.zapewnienie.profesjonalnych.pracowni-
ków,.którzy.będą.w.stanie.prawidłowo.wykonywać.obowiązki.wyni-
kające.m.in..z.ustawy.o.pomocy.społecznej..Struktura.zatrudnienia.
oraz. uprawnienia. pracowników. domów. pomocy. społecznej. będą.
również.jedną.z.cech.odróżniających.domy.pomocy.społecznej.od.
domów.opieki..Standaryzacja.domów.pomocy.społecznej.gwaran-
tuje.bowiem,.że.w.każdym.domu.na.terenie.Polski.zachowane.będą.
odpowiednie.standardy.związane.z.zatudnieniem,.które.umożliwią.
prawidłową.realizację.opieki.
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1.  Dom pomocy społecznej a dom opieki
Domy.pomocy.społecznej.(dalej:.DPS).mogą.prowadzić:

�� jednostki.samorządu.terytorialnego,
�� Kościół.katolicki,.inne.kościoły,.związki.wyznaniowe.oraz.organizacje.

społeczne,.fundacje.i.stowarzyszenia,
�� inne.osoby.prawne,
�� osoby.fizyczne

–.art..57.ustawy.z.12.marca.2004.r..o.pomocy.społecznej.(dalej:.ustawa.
o.pomocy.społecznej).

Podmioty. te.mogą.prowadzić.DPS.tylko.po uzyskaniu zezwolenia 
od wojewody..Zezwolenie.na.prowadzenie.DPS.wydaje.wojewoda.właś-
ciwy.ze.względu.na.położenie.domu..Wydanie.zezwolenia.podmiotowi,.
który.jest.zainteresowany.prowadzieniem.DPS,.następuje.w.przypadku,.
gdy.podmiot.ten:
�� złoży.wniosek.o.wydanie.zezwolenia.na.prowadzenie.DPS,
�� spełnia. standardy,.o.których.mowa.w.art..55.ustawy.o.pomocy.spo-

łecznej. oraz. w. rozporządzeniu. Ministra. Pracy. i. Polityki. Społecznej.
z.23.sierpnia.2012.r..w.sprawie.domów.pomocy.społecznej.(dalej:.roz-
porządzenie.w.sprawie.DPS),

�� spełnia.warunki.określone.w.ustawie.o.pomocy.społecznej.

1.1. Założenie DPS

Wniosek.o.zezwolenie.na.prowadzenie.DPS.powinien zawierać:
�� nazwę.podmiotu,.jego.siedzibę.i.adres,.a.w.przypadku.osoby.fizycznej.

także.dane.osobowe.(imię.i.nazwisko,.adres.zamieszkania,.numer.PE-
SEL,.jeśli.osoba.taki.posiada),

�� numer.w.rejestrze.przedsiębiorców.albo.w.Centralnej.Ewidencji.i.In-
formacji.o.Działalności.Gospodarczej,.albo.wskazać.dokument.okre-
ślający.status.prawny.podmiotu,

�� Numer.Identyfikacji.Podatkowej.(NIP),
�� numer.identyfikacyjny.REGON,
�� nazwę,.adres.i.typ.DPS,
�� liczbę.miejsc.przeznaczonych.dla.mieszkańców.domu,
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�� strukturę.zatrudnienia.i.zakres.świadczonych.usług.przez.poszczególne.
grupy.personelu.
Do wniosku o zezwolenie na prowadzenie DPS należy dołączyć:

�� kopię. dokumentu. potwierdzającego. tytuł. prawny. do. nieruchomości,.
na.której.jest.usytuowany.dom,

�� dokumenty.potwierdzające.spełnienie.wymagań.określonych.odrębny-
mi.przepisami,

�� regulamin.organizacyjny.DPS.lub.jego.projekt.

Należy. również. pamiętać,. że. podmioty,. które. zostały. określone.
w.art..57.ust..1.pkt.2–4.ustawy.o.pomocy.społecznej,.tj..Kościół.katoli-
cki,.inne.kościoły,.związki.wyznaniowe,.organizacje.społeczne,.fundacje.
i.stowarzyszenia,.inne.osoby.prawne.oraz.osoby.fizyczne,.przy.składaniu.
wniosku.muszą.dostarczyć.również:
�� dokumenty. potwierdzające. status. prawny. podmiotu,. w. przypadku.

gdy.nie.podlega.wpisowi.do.rejestru.przedsiębiorców.lub.zgłoszeniu.
do.Centralnej.Ewidencji.i.Informacji.o.Działalności.Gospodarczej,

�� informację.o.sposobie.finansowania.domu,
�� zaświadczenie,.że.osoba,.która.będzie.kierowała.domem,.jest.zdolna.

ze.względu.na.stan.zdrowia.do.kierowania.domem,
�� zaświadczenie.albo.oświadczenie.o.niezaleganiu.z.płatnościami.wobec.

urzędu.skarbowego.i.składkami.do.ZUS,
�� zaświadczenie.albo.oświadczenie.o.niekaralności.za.przestępstwo.po-

pełnione.umyślnie.osoby,.która.będzie.kierowała.domem.

Wszelkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialno-
ści karnej za składanie fałszywych zeznań..Należy.pamiętać,.że.skła-
dający.oświadczenie.jest.obowiązany.do.zawarcia.w.nim.klauzuli.nastę-
pującej.treści:.„Jestem.świadomy.odpowiedzialności.karnej.za.złożenie.
fałszywego. oświadczenia”.. Klauzula. ta. zastępuje. pouczenie. organu.
o.odpowiedzialności.karnej.za.składanie.fałszywych.zeznań.

Zezwolenie na prowadzenie DPS.wydaje się na czas nieokreślo-
ny,.po.przeprowadzeniu.wizytacji.obiektu,.w.którym.usytuowany.jest.
dom..Przepisy.ustawy.o.pomocy.społecznej.nie.przewidują.możliwości.
wydania.zezwolenia.na.prowadzenie.DPS.na.pewien.okres,.np..2.lat..
Podstawowym.celem.jest.zapewnienie.stabilności.prowadzonej.działal-
ności..Placówki.określane.mianem.DPS.umieszczane.są.w.specjalnym.
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rejestrze DPS.prowadzonym.przez.wojewodę..Umieszczenie.placówki.
w.rejestrze.prowadzonym.przez.wojewodę.jest.jednocześnie.zobowią-
zaniem.do.przestrzegania.określonych.standardów.związanych.z.pro-
wadzeniem.DPS.

Zapamiętaj!
Wojewoda corocznie, do 30 czerwca, ogłasza rejestr DpS w wojewódz-
kim dzienniku urzędowym. placówki, które nie znajdują się w tym rejestrze, 
nie mogą być określane jako DpS.

Bez. uzyskania. zgody. wojewody. właściwe. organy. samorządu. wo-
jewództwa,. powiatu. i. miasta. na. prawach. powiatu. nie. mogą. zmienić.
przeznaczenia.oraz.typu.DPS.i.ośrodka.wsparcia.(art..57.ust..7.ustawy.
o.pomocy.społecznej)..Jednocześnie.podmioty.te,.bez.zgody.wojewody,.
nie.mogą.utworzyć.tego.rodzaju.ośrodka.wsparcia.

Minister.właściwy.do.spraw.zabezpieczenia.społecznego.określa.w.dro-
dze.rozporządzenia:
�� ..sposób.funkcjonowania.określonych.typów.DPS.i.obowiązujący.stan-

dard.podstawowych.usług.świadczonych.przez.te.domy,
�� .wzór.wniosku.o.wydanie.zezwolenia.na.prowadzenie.DPS,
�� ..tryb.kierowania.i.przyjmowania.osób.ubiegających.się.o.przyjęcie.do.DPS.

Wzór.wniosku.o.wydanie.zezwolenia.na.prowadzenie.DPS.określa.
załącznik.do.rozporządzenia.w.sprawie.DPS..Formularz.wniosku.przed-
stawia.wzór 1.

WZÓR 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie DpS

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na prowadzenie  

domu pomocy społecznej

1...Nazwa.podmiotu/imię.i.nazwisko.w.przypadku.osoby.fizycznej,.siedziba,.
adres*. ......................................................................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................................
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2...Numer.w.rejestrze.przedsiębiorców.albo.w.Centralnej.Ewidencji.i.In-
formacji.o.Działalności.Gospodarczej.albo.wskazanie.dokumentu.okre-
ślającego.status.prawny.podmiotu..........................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

3...Numer.identyfikacji.podatkowej.(NIP)....................................................
.................................................................................................................

4...Numer.identyfikacyjny.REGON...............................................................
.................................................................................................................

5...Numer.PESEL.(w.przypadku.osoby.fizycznej).......................................
.................................................................................................................

6...Nazwa,.adres.i.typ.domu.pomocy.społecznej..........................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

7...Liczba.miejsc.przeznaczonych.dla.mieszkańców.domu........................
.................................................................................................................

8...Struktura.zatrudnienia.i.zakres.świadczonych.usług.przez.poszczególne.
grupy.personelu.......................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

. .............................................................
	 (miejscowość,	data)

. .............................................................
	 (podpis	osoby	składającej	wniosek)

Załączniki:
1).........................................................................................
2).........................................................................................
3).........................................................................................
4).........................................................................................
5).........................................................................................
6).........................................................................................

*	niepotrzebne	skreślić
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1.2. Kategorie DPS

Domy.pomocy.społecznej.to.placówki.zobowiązane.do.prowadzenia.
działalności.na.rzecz.swoich.podopiecznych.zgodnie.z.przepisami.usta-
wy.o.pomocy.społecznej.oraz.rozporządzenia.w.sprawie.DPS..

Domy.pomocy.społecznej,.w.zależności.od.tego,.dla.kogo.są.przezna-
czone,.dzielą się na następujące typy domów,.dla:
�� osób.w.podeszłym.wieku,
�� osób.przewlekle.somatycznie.chorych,
�� osób.przewlekle.psychicznie.chorych,
�� dorosłych.niepełnosprawnych.intelektualnie,
�� dzieci.i.młodzieży.niepełnosprawnych.intelektualnie,
�� osób.niepełnosprawnych.fizycznie,
�� osób.uzależnionych.od.alkoholu

–.art..56.ustawy.o.pomocy.społecznej.

Podejmując.decyzję. o. skierowaniu.podopiecznego.do.DPS,.należy 
kierować się rodzajem schorzenia, na które osoba ta cierpi, i jedno-
cześnie należy ustalić podstawowy powód umieszczenia osoby w DPS.
(np..osoby.starsze.bez.przewlekłych.schorzeń.i.niepełnosprawności.po-
winny. być. kierowane. do. DPS. przeznaczonych. dla. osób. w. podeszłym.
wieku).. Dlatego. w. procesie. kierowania. osoby. uprawnionej. do. DPS.
szczególnie. ważna. jest. weryfikacja zaświadczenia lekarskiego oraz 
rzetelne przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.z.osobą.upraw-
nioną,.bądź.też.–.w.przypadku.braku.zdolności.do.czynności.prawnych,.
wywiadu.środowiskowego.z.opiekunem.tej.osoby.

Jednocześnie.w.jednym.budynku.DPS.może.być.prowadzony.łącznie.
dla.osób:
�� w.podeszłym.wieku.oraz.osób.przewlekle.somatycznie.chorych,
�� przewlekle.somatycznie.chorych.oraz.osób.niepełnosprawnych.fizycznie,
�� w.podeszłym.wieku.oraz.osób.niepełnosprawnych.fizycznie,
�� dorosłych. niepełnosprawnych. intelektualnie. oraz. dzieci. i. młodzieży.

niepełnosprawnych.intelektualnie
–.art..56a.ust..1.ustawy.o.pomocy.społecznej.

Typy.DPS.mogą.być.łączone.w.inny.sposób.niż.określony.w.art..56a.
ust..1,.pod.warunkiem.usytuowania.każdego.z.nich.w.odrębnym.budynku.
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W. przypadkach. łącznego. prowadzenia. DPS. różnego. typu,. każdy 
z DPS świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu odpo-
wiedniego dla każdego typu domu.

1.3. Standaryzacja DPS

Obowiązek.świadczenia.usług.bytowych,.opiekuńczych,.wspomaga-
jących.i.edukacyjnych.na.poziomie.obowiązującego.standardu.nakłada.
na.DPS.ustawa.o.pomocy.społecznej.w.art..55.ust..1.i.2..Na.zapisy.doty-
czące.standardu.usług.powołuje.się.także.art..57.ust..3.pkt.2.i.ust..8.pkt.1.
tej.ustawy..Określając.standardy.DPS,.należy.mieć.na.względzie.również.
przepisy.wykonawcze,.zawierające.szczegółowy.katalog.wymagań,. ja-
kim.w.zakresie.świadczonych.usług.muszą.odpowiadać.DPS,.zamiesz-
czone.w.§.1–6.rozporządzenia.w.sprawie.DPS.

Zapamiętaj!
Dom pomocy społecznej świadczy swoje usługi na poziomie obowiązującego 
standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób 
w nim przebywających.

Warunkiem.uzyskania. zezwolenia.wojewody.na.prowadzenie.nowo.
powstającego.domu.jest.spełnienie.standardów.przed.przyjęciem.miesz-
kańców..Szczegółowo.określone.standardy.dla.tego.rodzaju.placówek.są.
jednym.z.wyznaczników.określających.prowadzaną.placówkę.jako.DPS.
i.odróżniających.je.od.domów.opieki.prowadzonych.przez.podmioty.bę-
dące.przedsiębiorcami. jako.działalność.gospodarczą.polegającą.na.za-
pewnieniu.opieki.osobom.jej.potrzebującym.

Organizacja. DPS,. zakres. i. poziom. usług. świadczonych. przez. dom.
uwzględnia. w. szczególności. wolność,. intymność,. godność. i. poczucie.
bezpieczeństwa. mieszkańców. domu. oraz. stopień. ich. fizycznej. i. psy-
chicznej.sprawności..Na.podstawie.roporządzenia.w.sprawie.DPS,.nie-
zależnie.od.typu,.DPS.świadczy.określony.pakiet.usług.na.rzecz.swoich.
podopiecznych..Usługi. te.pogrupowane. są.w.kilku.kategoriach. i. łącz-
nie.składają.się.na.zakres.działań.każdej.placówki.określanej.jako.DPS.
i.spełniającej.standardy.ustawowe.
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W.zakresie.realizacji.zadań.na.rzecz.podopiecznych.zamieszkujących.
w.DPS.wyróżnia.się.usługi:
1). dotyczące potrzeb bytowych,.zapewniające:

�� miejsce.zamieszkania,
�� wyżywienie,
�� odzież.i.obuwie,
�� utrzymanie.czystości;

2). opiekuńcze,.polegające.na:
�� udzielaniu.pomocy.w.podstawowych.czynnościach.życiowych,
�� pielęgnacji,
�� niezbędnej.pomocy.w.załatwianiu.spraw.osobistych;

3). wspomagające,.polegające.na:
�� umożliwieniu.udziału.w.terapii.zajęciowej,
�� podnoszeniu.sprawności.i.aktywizowaniu.mieszkańców.domu,
�� umożliwieniu.zaspokojenia.potrzeb.religijnych.i.kulturalnych,
�� zapewnieniu.warunków.do.rozwoju.samorządności.mieszkańców.domu,
�� stymulowaniu.nawiązywania,. utrzymywania. i. rozwijania. kontaktu.

z.rodziną.i.społecznością.lokalną,
�� działaniu. zmierzającym. do. usamodzielnienia. mieszkańca. domu,.

w.miarę.jego.możliwości,
�� pomocy.usamodzielniającemu.się.mieszkańcowi.domu.w.podjęciu.

pracy,.szczególnie.mającej.charakter.terapeutyczny,.jeżeli.mieszka-
niec.spełnia.warunki.do.takiego.usamodzielnienia,

�� zapewnieniu. bezpiecznego. przechowywania. środków. pieniężnych.
i.przedmiotów.wartościowych,

�� finansowaniu. mieszkańcowi. domu. nieposiadającemu. własnego. do-
chodu.wydatków.na.niezbędne.przedmioty.osobistego.użytku,.w.kwo-
cie.nieprzekraczającej.30%.zasiłku.stałego.określonego.w.art..37.ust..2.
pkt.1.ustawy.o.pomocy.społecznej,

�� zapewnieniu.przestrzegania.praw.mieszkańców.domu.oraz.zapew-
nieniu.mieszkańcom.dostępności.do.informacji.o.tych.prawach,

�� sprawnym.wnoszeniu.i.załatwianiu.skarg.i.wniosków.mieszkańców.
domu.

Dom.pomocy.społecznej.świadczy.zatem.wiele.usług.opiekuńczych,.
w. tym. usługi. opiekuńcze. i. specjalistyczne. usługi. opiekuńcze. dla. osób.
w. nim. niezamieszkujących.. Istnieje. więc. możliwość. rozszerzenia. pro-
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wadzonej.działalności.i.wsparcia.podopiecznych.w.miejscu.ich.zamiesz-
kania.. Rozwiązanie. to. jest. bardzo. korzystne,. gdyż. osoba. potrzebująca.
wsparcia.ma.szanse.na.dalsze.zamieszkiwanie.w.mieszkaniu,.w.którym.
często. spędziła. całe. życie.. Jednocześnie. osoba. ta. byłaby. niewydolna.
w.zakresie.samodzielnego.funkcjonowania,.bez.pomocy.ze.strony.DPS..
Uzyskane.wsparcie.w.postaci.usług.opiekuńczych.bądź.specjalistycznych.
usług. opiekuńczych. powoduje,. że. konieczność. umieszczenia. w. DPS.
staje.się.odległa..Rozwiązanie.to.generuje.też.znacznie.mniejsze.koszty.
dla.gminy.jako.podmiotu.zobowiązanego.do.zapewnienia.miejsca.w.DPS.

Dom dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,.
poza.usługami,.o.których.mowa.wcześniej,.w.zakresie.potrzeb.edukacyj-
nych.powinien zapewniać również:
�� pobieranie.nauki,
�� uczestnictwo.w.zajęciach.rewalidacyjno-wychowawczych,
�� uczenie.i.wychowanie.przez.doświadczenia.życiowe.

W.DPS.dla.dzieci. i.młodzieży.niepełnosprawnej. intelektualnie.do-
puszcza się pobyt osób, które ukończyły 30 rok życia,.jeśli.cechuje.je.
mała.zdolność.adaptacyjna.do.zmiany.otoczenia.i.ponadpięcioletni.okres.
pobytu.w.tym.domu..Dyrektor.domu,.w.porozumieniu.z.osobą.zainte-
resowaną,.jej.rodziną.albo.przedstawicielem.ustawowym,.po.zasięgnię-
ciu.opinii.psychologa.wnioskuje.o.pozostawienie.takiej.osoby.w.domu.
dla.dzieci.i.młodzieży.niepełnosprawnych.intelektualnie.

Jednocześnie. DPS. zobowiązane. są. do. przestrzegania. określonych.
standardów.także.w.ramach.zatrudniania.personelu..

Należy.podkreślić,.że.polski.system.pomocy.społecznej.nie.zakłada.
różnych.standardów.pobytu.w.DPS..Nie zakłada się również możliwo-
ści przebywania w określonym standardzie w zależności od wysoko-
ści dochodu, który posiada dana osoba.

1.4. Warunki w DPS

Zgodnie.z.§.6.rozporządzenia.w.sprawie.DPS,.dom.uznaje.się.za.speł-
niający.warunki,.jeżeli:
1). w.zakresie.usług.bytowych:

�� budynek.i.jego.otoczenie.są.pozbawione.barier.architektonicznych,
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�� budynek. wielokondygnacyjny. ma. zainstalowany. dźwig. osobowy.
dostosowany.do.potrzeb.osób.niepełnosprawnych;.w.przypadku.do-
mów.dla.osób.przewlekle.psychicznie.chorych,.dla.dorosłych.nie-
pełnosprawnych.intelektualnie.czy.dla.dzieci.i.młodzieży.niepełno-
sprawnych.intelektualnie.zalecany.jest.dźwig.osobowy.dostosowany.
do.potrzeb.osób.niepełnosprawnych,

�� budynek. jest. wyposażony. w. system. przyzywowo-alarmowy. i. sy-
stem.alarmowo-przeciwpożarowy,

�� liczba.w.nowo.powstających.domach.jest.nie.większa.niż.100;
2). znajdują.się.w.nim.następujące.pomieszczenia:

�� pokoje.mieszkalne.jednoosobowe.i.wieloosobowe,
�� pokoje.dziennego.pobytu,
�� jadalnia,
�� gabinet.medycznej.pomocy.doraźnej,
�� pomieszczenia.do.terapii.i.rehabilitacji,
�� kuchenka.pomocnicza,
�� pomieszczenie.pomocnicze.do.prania.i.suszenia,
�� palarnia,.jeżeli.wśród.mieszkańców.domu.są.osoby.palące,
�� pokój.gościnny,
�� miejsce.kultu. religijnego.zgodne.z.wyznaniem.mieszkańca.domu,.

jeżeli.nie.ma.on.możliwości.uczestniczenia.w.nabożeństwach.poza.
domem,

�� inne.pomieszczenia.techniczne.służące.zaspokajaniu.potrzeb.sani-
tarnych.mieszkańców.domu;

3). pokój.mieszkalny:
�� jednoosobowy.ma.powierzchnię.nie.mniejszą.niż.9.m2.(pokój.uzna-

je.się.przy.tym.za.spełniający.wymagane.normy.powierzchniowe,.
jeśli. odstępstwo. poniżej. wymaganej. powierzchni. nie. jest. większe.
niż.5%),

�� wieloosobowy. ma. powierzchnię. nie. mniejszą. niż. 6. m2. na. osobę:.
w.przypadku.osób.poruszających.się.samodzielnie.–.jest.przezna-
czony.dla.nie.więcej.niż.trzech.osób,.a.w.przypadku.osób.leżących.
–.jest.przeznaczony.dla.nie.więcej.niż.4.osób.(pokój.uznaje.się.przy.
tym.za.spełniający.wymagane.normy.powierzchniowe,.jeśli.odstęp-
stwo.poniżej.wymaganej.powierzchni.nie.jest.większe.niż.5%),

�� jest.wyposażony.w.łóżko.lub.tapczan,.szafę,.stół,.krzesła,.szafkę.
nocną.dla.każdego.mieszkańca.domu.oraz.odpowiednią.do.liczby.
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osób.mieszkających.w.pokoju.liczbę.wyprowadzeń.elektrycznych;.
w.domach.dla.dzieci.i.młodzieży.niepełnosprawnych.intelektual-
nie.wyprowadzenia.elektryczne.są.zabezpieczone.przed.dostępem.
dzieci;

4). w.zakresie.warunków.sanitarnych:
�� liczba.łazienek.zapewnia.możliwość.korzystania.z.każdej.przez.nie.

więcej.niż.5.osób,.a.w.przypadku.toalet.przez.nie.więcej.niż.4.osoby;.
jeżeli. liczba.osób. leżących.przekracza.50%.ogólnej. liczby.miesz-
kańców.domu,.dopuszcza.się.zmniejszenie.liczby.tych.pomieszczeń.
o.25%,

�� łazienki.i.toalety.są.przystosowane.do.potrzeb.osób.niepełnospraw-
nych,

�� w.nowo.powstających.domach.na.pokój.przypada.jedna.toaleta.oraz.
łazienka,.w.której.wyposażeniu.znajduje.się.wanna.lub.prysznic;

5). .pomieszczenia.mieszkalne.domu.są.czyste,.sprzątane.w.miarę.potrze-
by,.nie.rzadziej.niż.raz.dziennie,.estetyczne,.wolne.od.nieprzyjemnych.
zapachów;

6). w.zakresie.wyżywienia.i.organizacji.posiłków:
�� mieszkańcom. domu. zapewnia. się. co. najmniej. 3. posiłki. dziennie,.

a.w.przypadku.domów.dla.dzieci. i.młodzieży.niepełnosprawnych.
intelektualnie.–.co.najmniej.4.posiłki.dziennie,

�� zapewnia.się.wybór.zestawu.posiłków.lub.otrzymania.posiłku.do-
datkowego.oraz.posiłku.dietetycznego,.zgodnie.ze.wskazaniem.le-
karza,

�� dla.każdego.z.posiłków.czas.wydawania.wynosi.2.godziny,.z. tym.
że.ostatni.posiłek.jest.podawany.nie.wcześniej.niż.o.godz..18.00,

�� podstawowe.produkty.żywnościowe.oraz.napoje.są.dostępne.przez.
całą.dobę,

�� mieszkaniec.może.spożywać.posiłki.w.pokoju.mieszkalnym,
�� w.razie.potrzeby.mieszkaniec.jest.karmiony.

Mieszkańcom.DPS.nieposiadającym.własnej.odzieży.i.obuwia.oraz.moż-
liwości.ich.zakupienia.z.własnych.środków.zapewnia.się.odzież.i.obuwie.
odpowiedniego.rozmiaru,.dostosowane.do.ich.potrzeb,.pory.roku,.utrzyma-
ne.w.czystości.i.wymieniane.w.razie.potrzeby,.w.tym:
�� odzież.całodzienną.–.co.najmniej.2.zestawy,
�� odzież.zewnętrzną:.płaszcz.lub.kurtkę.–.co.najmniej.1.zestaw,
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�� bieliznę.dzienną.–.co.najmniej.4.komplety,
�� bieliznę.nocną.–.co.najmniej.2.komplety,
�� co.najmniej.1.parę.obuwia.oraz.pantofle.domowe.

Zapamiętaj!
W przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dosto-
sowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia.

Wielokrotnie. zdarza. się. jednak,. że. osoby. zamieszkujące. na. terenie.
DPS,. niezależnie. od. form. wsparcia. uzyskiwanych. w. DPS,. wnioskują.
do.ośrodka.pomocy.społecznej.(dalej:.OPS).z.prośbą.o.uzyskanie zasił-
ku celowego.na.zakup.odzieży,.środków.czystości.czy.też.lekarstw..Przy-
znając.zasiłek.celowy.w.tym.zakresie,.należy.wykazać.się.informacjami,.
które.uzasadniają.powzięcie.określonej.decyzji..Jeżeli.zatem.mieszkaniec.
DPS.wnioskuje.o.przyznanie.mu.zasiłku.celowego.na.zakup.odzieży.wio-
sennej,.wówczas.należy.przede.wszystkim.ustalić,.czy.wskazana.potrzeba.
mieści. się.w.zakresie. standardów.DPS,. czy. została. ona. zweryfikowana.
i.wypełniona..Ośrodek.pomocy.społecznej.ma.za.zadanie.tak.dostosować.
każdą.formę.pomocy,.aby.spełniała.jak.najpełniej.potrzeby.podopieczne-
go,.a. jednocześnie.aby.nie.doszło.do.nadużyć.w.tym.zakresie..Ośrodek.
nie. ma. bowiem. obowiązku. odpowiadać. pozytywnie. na. każde. podanie.
przebywającego.w.DPS.związane.z.chęcią.uzyskania.zasiłku.celowego..
Podstawą.odmowy.musi.być.jednak.rodzinny.wywiad.środowiskowy.prze-
prowadzony.przez.pracownika.socjalnego.w.miejscu.zamieszkania.pod-
opiecznego,.tj..we.właściwym.miejscowo.DPS.

Mieszkańcom.domu.zapewnia.się.pomoc w utrzymaniu higieny oso-
bistej,.a.w.przypadku.gdy.sami.nie.są.w.stanie.zapewnić.sobie.środków.
czystości.i.higienicznych,.zapewnia.się.im.m.in.:
�� w. miarę. potrzeby:. mydło,. pastę. i. szczoteczkę. do. mycia. zębów. oraz.

środki.piorące,.szampon.do.mycia.włosów,.a.dla.mężczyzn.i.starszych.
chłopców.–.przybory.do.golenia,

�� ręczniki.–.co.najmniej.dwie.sztuki,.zmieniane.w.miarę.potrzeby,.ale.
nie.rzadziej.niż.raz.na.tydzień,

�� pościel,.zmienianą.w.miarę.potrzeby,.ale.nie.rzadziej.niż.raz.na.dwa.
tygodnie.
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Dzieci.powinny.mieć.zapewnione.zabawki.odpowiednie.do.ich.wieku.
i.sprawności.

W. celu. określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca domu 
oraz zakresu usług dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze.
składające.się.w.szczególności.z.pracowników.domu,.którzy.bezpośred-
nio. zajmują. się. wspieraniem. mieszkańców.. Do. podstawowych. zadań.
takich.zespołów.terapeutyczno-opiekuńczych.należy.opracowywanie.in-
dywidualnych.planów.wsparcia.mieszkańców.oraz.wspólna.z.mieszkań-
cami.domu.ich.realizacja..Pracownicy.DPS.mają.zatem.za.zadanie.dbać.
o.możliwość.rozwoju.mieszkańca.

Jednocześnie,. zgodnie. z. §. 6. ust.. 1. pkt. 10. rozporządzenia. w. spra-
wie.DPS,.dom.zobowiązany. jest. do. świadczenia.usług opiekuńczych 
i wspomagających.na.rzecz.swoich.mieszkańców..Usługi.te.polegają.na:
�� świadczeniu.pracy.socjalnej,
�� organizacji. terapii. zajęciowej.w.pracowniach. terapii,. a.w.przypadku.

osób.przebywających.w.domach.dla.osób.przewlekle.psychicznie.cho-
rych. oraz. dla. dorosłych. niepełnosprawnych. intelektualnie. –. również.
w.warsztatach.terapii.zajęciowej,

�� możliwości. korzystania. przez. mieszkańców. domu. z. biblioteki. lub.
punktu.bibliotecznego.oraz.codziennej.prasy,.a.także.możliwości.za-
poznania.się.z.przepisami.prawnymi.dotyczącymi.domów,

�� organizacji. świąt,. uroczystości. okazjonalnych. oraz. umożliwia. się.
udział.w.imprezach.kulturalnych.i.turystycznych,

�� możliwości. kontaktu. z. kapłanem. i. udziałuw. praktykach. religijnych,.
zgodnie.z.wyznaniem.mieszkańca.domu,

�� regularnym.kontakcie.z.dyrektorem.domu.w.określonych.dniach.tygo-
dnia.i.godzinach.podanych.do.wiadomości.w.dostępnym.miejscu,

�� sprawieniu. pogrzebu,. zgodnie. z. wyznaniem. zmarłego. mieszkańca.
domu.

1.5. Prywatne domy opieki

Dom.pomocy.społecznej.ma.funkcjonować.w.sposób.zapewniający.
właściwy. zakres. usług,. zgodny. ze. standardami.określonymi.dla. dane-
go.typu.domu,.na.podstawie.indywidualnych.potrzeb.jego.mieszkańca..
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Tylko.domy.prowadzone.przez.podmioty.określone.w.ustawie.o.pomocy.
społecznej.oraz.spełniające.standardy.określone.w.przepisach.tej.ustawy.
i.rozporządzenia.w.sprawie.DPS.mogą być określane jako DPS.

W.związku.ze.zmianami.demograficznymi.na.terenie.Polski.powstają.
podmioty.prowadzące.domy.opieki.(często.mylone.z.DPS).na.zasadach.
zwykłej.działalności.gospodarczej..W.związku.z.tym.pojawiają.się.wąt-
pliwości.co.do.możliwości.skierowania.przez.gminę.osoby.potrzebują-
cej.do.prywatnego.domu.opieki.bądź.pensjonatu.świadczącego.opiekę.
nad.osobami.starszymi..Powodem.tych.wątpliwości.jest.fakt,.że.placów-
ki.te.często.świadczą.swoje.usługi.za.niższą.cenę.niż.DPS,.stąd.gmina.
jako.podmiot.ponoszący.odpłatności.za.osobę.umieszczoną.w.DPS.by-
łaby.zobowiązana.do.niższych.nakładów..Jednak.często.osoby.potrzebu-
jące.kierują.się.wyłącznie.ceną,.a.nie.standardem.świadczonych.uług.

Zgodnie.z.art..57.ustawy.o.pomocy.społecznej,.warunkiem.powsta-
nia. domu. opieki. bądź. DPS. jest. nie. tylko. założenie. działalności. go-
spodarczej.i.wpis.do.ewidencji.działalności.podmiotów.prowadzących.
działalność.gospodarczą,.ale.także.uzyskanie właściwego wpisu do re-
jestru wojewody.

Wiele.podmiotów.prywatnych.omija.zapis.ustawy.o.pomocy.społecz-
nej. i.ogranicza.się.do.zarejestrowania.we.właściwym.urzędzie.miasta/.
/urzędzie. gminy. działalności. określanej. jako. „opieka. nad. starszymi.
i. chorymi”. i. uzyskania. wpisu. w. ewidencji. działalności. gospodarczej..
Takie.podmioty.pozbawione.są.możliwości.kontroli.w.zakresie.standar-
dów.świadczenia.usług..Jedynymi.posiadającymi.możliwość.faktyczne-
go.kontrolowania.są.członkowie.rodzin.osób.w.placówkach.tych.prze-
bywających.. Należy. jednak. pamiętać,. że. prowadzenie. domów. opieki,.
domów.spokojnej.starości.bądź.różnego.rodzaju.pensjonatów.spokojnej.
starości.bez.uzyskania.zezwolenia.właściwego.wojewody.jest.nielegalne..
Uzyskanie zezwolenia wojewody jest wskazówką, że podmiot spełnia 
standardy określone w przepisach.i.jednocześnie.może.być.poddany.
kontroli.pracowników.urzędu.wojewódzkiego.

Prywatne.domy.opieki,.które.nie.mogą.wykazać.się.wpisem.do.re-
jestru.wojewody,.na.ogół.nie.spełniają.również.standardów.określonych.
w.przepisach..Wówczas.działają.na.zasadach.gospodarki.rynkowej..Pod-
stawowym. kryterium. pozostaje. wówczas. bilans. ekonomiczny. prowa-
dzonej.placówki..Dlatego.rodziny.zainteresowane.umieszczeniem.osoby.
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potrzebującej. w. prywatnym. domu. opieki. powinny. przede. wszystkim.
zweryfikować.następujące.czynniki:
�� czy.dom.bądź.pensjonat.posiada.wpis.do. rejestru.wojewody,. co. jest.

tożsame.z.potwierdzeniem.standardów.określonych.w.przepisach.usta-
wy.o.pomocy.społecznej.oraz.rozporządzenia.w.sprawie.DPS,

�� czy.dom.przeznaczony.jest.dla.określonej.grupy.osób.oraz.czy.spełnia.
standardy.w.zakresie.sprawowania.opieki.nad.określoną.grupą.osób,

�� jaka.jest.odległość.danego.domu.opieki.od.miejsca.zamieszkania.oso-
by.potrzebującej.wsparcia,

�� jaki.jest.koszt.pobytu.w.danym.domu.opieki.

1.6. Pytania

W.tej.części.przedstawiamy.odpowiedzi.na.pytania.z.zakresu.omó-
wionego.w.rozdziale.1.

1.6.1.   Czy osobę potrzebującą należy kierować  
do DPS właściwego dla jej schorzenia,  
czy według miejsca zamieszkania?

Do OPS zgłosił się brat osoby z zaburzeniami neurologicznymi oraz 
padaczką. Osoba ta przez wiele lat nadużywała alkoholu. Brat przed-
stawił ważne zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że osoba ta 
nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować i zasadne jest umiesz-
czenie jej w DPS. Jednocześnie osoba potrzebująca wsparcia wnosi 
o umieszczenie jej w DPS działającym na terenie gminy. Natomiast 
na terenie gminy działa wyłącznie DPS dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Czy przy kierowaniu do DPS należy uwzględnić oko-
liczność, że osoba ta utrzymuje kontakty z rodziną, a umieszczenie 
w DPS właściwym dla jej schorzenia, tj. dla osób z uzależnieniem 
od alkoholu bądź w przypadku weryfikacji osób przewlekle somatycz-
nie chorych, spowoduje utratę więzi z rodziną? Czy ustawa o pomocy 
społecznej zezwala na tego rodzaju skierowanie?

Osobie.wymagającej.całodobowej.opieki.z.powodu.wieku,.choroby.lub.
niepełnosprawności,.niemogącej.samodzielnie.funkcjonować.w.codzien-



PIPS nr 8  l  sierpień 2013

Domy pomocy społecznej w systemie pomocy społecznej

21

nym.życiu,.której.nie.można.zapewnić.niezbędnej.pomocy.w.formie.usług.
opiekuńczych,.przysługuje.prawo.do.umieszczenia.w.DPS.(art..54.ust..1.
ustawy.o.pomocy.społecznej)..Skierowanie.do.DPS.wymaga oceny sta-
nu zdrowia.oraz.uprzedniego.ustalenia.zakresu.możliwości.korzystania.
przez.daną.osobę.z.pomocy.środowiskowej,.w.szczególności.zaś.zbadania.
możliwości.zorganizowania.usług.opiekuńczych.w.miejscu.zamieszkania.

Zasadą.jest.kierowanie.do.DPS.odpowiedniego.typu,.zlokalizowane-
go.jak.najbliżej.miejsca.zamieszkania.osoby.zainteresowanej.umieszcze-
niem.w.placówce..Kluczowe jest zatem wybranie dla osoby potrze-
bującej DPS właściwego typu, a nie DPS znajdującego się najbliżej 
miejsca zamieszkania..Standaryzacja.DPS.wskazuje,.że.określone.typy.
domów. spełniają. oczekiwania. w. zależności. od. grupy. podopiecznych,.
na.których.przyjęcie.są.przygotowane..Przede.wszystkim.należy.zatem.
ustalić.właściwy.typ.DPS,.a.następnie.spośród.DPS.spełniających.to.kry-
terium.wybrać.dom.znajdujący.się.najbliżej.miejsca.zamieszkania.osoby.
uprawnionej.. Potrzeba. utrzymywania. kontaktów. z. rodziną. (bądź. inne.
okoliczności.dotyczące.bezpośrednio.podopiecznego).nie.mają.znacze-
nia.w.przypadku.kierowania.do.DPS.

Jeżeli. podopieczny. nie. zgadza. się. z. wydaną. przez. OPS. decyzją,. to.
przysługuje.mu.prawo.wniesienia.odwołania.do.samorządowego.kolegium.
odwoławczego,.w.terminie.14.dni.od.daty.jej.doręczenia..Odwołanie.wnosi.
się.za.pośrednictwem.organu.wydającego.decyzję,.tj..właściwego.OPS.

1.6.2.  Czy gmina może kierować osoby potrzebujące  
do DPS założonego przez organizację kościelną?

Na terenie gminy nie działa DPS, który byłby jednostką organizacyj-
ną jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym gmina kie-
ruje osoby wymagające wsparcia do DPS prowadzonych na terenie 
innych gmin w zależności od rodzaju schorzenia osoby potrzebującej 
tego rodzaju wsparcia. W 2012  r. na terenie gminy powstał DPS za-
łożony przez organizację kościelną. Czy gmina może kierować osoby 
potrzebujące, spelniające kryteria do tego domu?

Tak,.gmina.może.kierować.te.osoby.do.DPS.prowadzonego.na.jej.tere-
nie,.jeżeli.prowadzony.dom.opieki.spełnia.standardy.określone.w.przepisach.
ustawy.o.pomocy.społecznej.oraz.w.przepisach.rozporządzenia.w.sprawie.
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DPS.dla.danego.typu.domu.oraz.posiada.wpis.do.rejestru.wojewody.będący.
jednocześnie.potwierdzeniem.zachowania.standardów.w.tym.zakresie.

Jeżeli.prowadzony.dom.opieki.nie.figuruje.w.rejestrze.wojewody,.umiesz-
czanie.w.nim.podopiecznych.skierowanych.przez.gminy.jest.nielegalne.

2. Uprawnieni do umieszczenia w DPS

Świadczenia. z. pomocy. społecznej. określone. w. ustawie. o. pomocy.
społecznej. są. świadczeniami,.wobec.których.klienta.wielokrotnie.cha-
rakteryzuje.postawa. roszczeniowa,. dlatego.powinna. zostać. zachowana.
równowaga.pomiędzy.dopuszczalną.uznaniowością.a.związaniem.prze-
pisami.prawa..Taka.sytuacja.dotyczy.również.umieszczania.osób.upraw-
nionych.w.DPS..Dlatego.szczególnie.ważne.jest.ustalenie,.czy.dana.oso-
ba.spełnia.kryteria.umieszczenia.w.DPS.i.czy.w.związku.z.tym.może.być.
zaliczona.do.kategorii.osób.uprawnionych.

Zakres.obligatoryjnej.pomocy.osobom.uprawnionym.jest.zazwyczaj.
dookreślony.na.podstawie.przepisów.prawa,.w.szczególności.przepisów.
ustawy.o.pomocy.społecznej,.stąd.decyzje.wydane.na.ich.podstawie.na-
leży.zaliczyć.do.aktów.związanych.prawem..Ośrodek.pomocy.społecznej.
nie może pozwolić sobie na żaden stopień dowolności.

Zdecydowana.większość.świadczeń.z.pomocy.społecznej.przyznawa-
na.jest.jednak.na.podstawie.uznania.administracyjnego.w.drodze.aktów.
administracyjnych.swobodnych.

2.1. Przesłanki umieszczenia w DPS

W.zakresie.warunków.ustalania.świadczeń.z.pomocy.społecznej.podsta-
wę.stanowi.kryterium.określone.w.art..2.ust..1.ustawy.o.pomocy.społecznej,.
które.wskazuje.na.wystąpienie.trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodzi-
ny w połączeniu z niemożnością samodzielnego przezwyciężenia proble-
mów.przy.wykorzystaniu.własnych.możliwości.i.zasobów..W.szczególności.
trudna.sytuacja.życiowa.spowodowana.jest.czynnikami.takimi,.jak:
�� ubóstwo,
�� sieroctwo,



PIPS nr 8  l  sierpień 2013

Domy pomocy społecznej w systemie pomocy społecznej

23

�� bezdomność,
�� bezrobocie,
�� niepełnosprawność.

Ocena,.czy.zachodzi.trudna.sytuacja.życiowa,.należy.do.właściwego.
miejscowo.OPS,.który.dokonuje.jej.po przeprowadzeniu wywiadu śro-
dowiskowego..Prawo.do.świadczeń.jest.uwarunkowane.wykazaniem.włas-
nej.aktywności.w.zakresie.przezwyciężania.trudnych.sytuacji.życiowych.

W. przypadku. ustalania. katalogu. osób. uprawnionych. do. skorzystania.
z.DPS.należy.odnieść.się.bezpośrednio.do.przepisów.ustawy.o.pomocy.spo-
łecznej,.które.wskazują,.kogo.zalicza.się.do.kategorii.osób.uprawnionych.
do.otrzymania.pomocy..Zgodnie.z.art..54.ust..1.ustawy.o.pomocy.społecz-
nej,. prawo do umieszczenia w DPS przysługuje osobie wymagającej 
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 
niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której 
nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Osobę. uprawnioną. kieruje. się. do. DPS. odpowiedniego. typu,. który.
znajduje.się.jak.najbliżej.jej.miejsca.zamieszkania.

Podstawowym.kryterium.jest.zatem.stwierdzenie,.że.osoba.ubiegająca.
się.o.umieszczenie.w.DPS.wymaga całodobowego wsparcia..Określenie.
tych.okoliczności.wymaga.przeprowadzenia.wywiadu.środowiskowego,.
który.pozwoli.na.ustalenie,.czy.dana.osoba.rzeczywiście.wymaga.wspar-
cia.w.takim.zakresie..Zdarzają.się.bowiem.sytuacje,.w.których.rodziny.
namawiają.osoby.chore.do.wyrażenia.zgody.na.umieszczenie.ich.w.DPS.
z. uwagi. na. własną. wygodę.. W. trakcie. wizyty. pracownika. socjalnego.
okazuje.się.natomiast,.że.osoby.te.mogłyby.funkcjonować.samodzielnie.
lub.przy.niewielkim.wsparciu.ze.strony.właściwego.miejscowo.OPS.

Zapamiętaj!
Umieszczenie osoby w DpS jest ostatecznością i powinno być poprzedzone 
oceną możliwości udzielenia pomocy osobie potrzebującej w miejscu jej za-
mieszkania oraz zbadaniem jej sytuacji rodzinnej.

Pomoc w miejscu zamieszkania

Formą. wsparcia. w. miejscu. zamieszkania,. przysługującą. osobie. po-
trzebującej,. mogą. być. usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi..Wsparcie.w.postaci.
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usług. stanowi. etap. umożliwiający.dalsze. funkcjonowanie. w. warunkach.
domowych.i.jego.udzielenie.generuje.mniejsze.koszty.dla.osoby.potrzebu-
jącej,.jej.rodziny,.a.także.w.przypadku.spełniania.kryterium.dochodowego.
dla.gminy.właściwej.ze.względu.na.zamieszkanie.osoby.uprawnionej.

USłUgI OPIEKUńcZE W mIEjScU ZamIESZKaNIa 
PrZySłUgUją OSObIE:
�� samotnej,.która.z.powodu.wieku,.choroby.lub.innych.przyczyn.wyma-

ga.pomocy.innych.osób,.a.jest.jej.pozbawiona,
�� która.wymaga.pomocy.innych.osób,.a.rodzina,.a.także.wspólnie.nie-

zamieszkujący. małżonek,. wstępni,. zstępni. nie. mogą. takiej. pomocy.
zapewnić.

Usługi.opiekuńcze.obejmują.pomoc.w.zaspokajaniu.codziennych.po-
trzeb.życiowych,.opiekę.higieniczną,. zaleconą.przez. lekarza.pielęgna-
cję.oraz.–.w.miarę.możliwości.–.zapewnienie.kontaktów.z.otoczeniem..
Prawo.do.usług.ustalane.jest.na.wniosek.osoby.potrzebującej.tej.formy.
wsparcia.po.przeprowadzeniu.wywiadu.środowiskowego..Pracownik.so-
cjalny.OPS.przeprowadza.wywiad.i.jednocześnie.ustala.ich.zakres,.okres.
i.miejsce.świadczenia.usług.opiekuńczych.

SPEcjalISTycZNE USłUgI OPIEKUńcZE Są 
PrZEZNacZONE Dla OSób:
�� z.zaburzeniami.psychicznymi,.czyli.osób.chorych.psychicznie.(wyka-

zujących.zaburzenia.psychotyczne),.
�� upośledzonych.umysłowo.oraz.
�� wykazujących. inne. zakłócenia. czynności. psychicznych,. które. zgod-

nie.ze.stanem.wiedzy.medycznej.są.zaliczane.do.zaburzeń.psychicznych,.
a. osoba. ta. wymaga. świadczeń. zdrowotnych. lub. innych. form. pomocy.
i.opieki.niezbędnych.do.życia.w.środowisku.rodzinnym.lub.społecznym.

Usługi.specjalistyczne,.podobnie.jak.usługi.opiekuńcze,.świadczone.
są. w. miejscu. zamieszkania. chorego. przez. wykwalifikowany. personel..
Działania.terapeutyczne.w.środowisku.mają.doprowadzić.do.zminima-
lizowania.skutków.niepełnosprawności.w.sferze.zdrowia.psychicznego,.
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poprawę.jakości.życia,.nabycia.umiejętności.społecznego.funkcjonowa-
nia.w.środowisku.rodzinno-społecznym.

Należy.pamiętać,.że.usługi.opiekuńcze,.jak.też.specjalistyczne.usługi.
opiekuńcze.są.płatne..W.związku.z.tym.w.trakcie.wywiadu.środowisko-
wego.konieczne.jest.ustalenie kryterium dochodowego rodziny bądź 
osoby samotnie gospodarującej.

Za.dochód.–.zgodnie.z.art..8.ustawy.o.pomocy.społecznej.–.uważa.
się. sumę.miesięcznych.przychodów.z.miesiąca.poprzedzającego.zło-
żenie.wniosku.lub.w.przypadku.utraty.dochodu.z.miesiąca,.w.którym.
wniosek.został.złożony,.bez.względu.na. tytuł. i.źródło. ich.uzyskania,.
pomniejszoną.o:
�� miesięczne.obciążenie.podatkiem.dochodowym.dla.osób.fizycznych,
�� składki.na.ubezpieczenie.zdrowotne,
�� kwotę.alimentów.świadczonych.na.rzecz.innych.osób.

Minimalny.poziom.dochodu,.od.którego. jest.obliczana.odpłatność,.
odpowiada. aktualnie. obowiązującemu. kryterium. dochodowemu. osoby.
samotnie.gospodarującej,.o.którym.mowa.w.art..8.ust..1.pkt.1.ustawy.
o.pomocy.społecznej.

Wysokość.kryterium.dochodowego,.zgodnie.z.rozporządzeniem.Rady.
Ministrów.z.17.lipca.2012.r..w.sprawie.zweryfikowanych.kryteriów.docho-
dowych.oraz.kwot.świadczeń.pieniężnych.z.pomocy.społecznej,.wynosi:
�� 542.zł.dla.osoby.samotnie.gospodarującej,
�� 456.zł.dla.osoby.w.rodzinie,

przy. czym.kryterium.dochodowe.w.przypadku. rodziny. stanowi. iloczyn.
kwoty.456.zł.oraz.liczby.członków.rodziny.

PrZyKłaD
Anna. K.. jest. osobą. samotnie. zamieszkującą,. legitymującą. się. orzecze-
niem.o.niepełnosprawności..Jej.kryterium.dochodowe.wynosi.542.zł.
Bożena.P..jest.osobą.legitymującą.się.orzeczeniem.o.niepełnosprawności.
i.zamieszkuje.wspólnie.z.synem..Wysokość.kryterium.dochodowego.dla.
osoby.w.rodzinie.wynosi.456.zł,.a.wysokość.kryterium.dla. tej. rodziny:.
456.zł.×.2.=.912.zł.
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Skierowanie do DPS wymaga oceny stanu zdrowia oraz moż-
liwości korzystania przez daną osobę z pomocy środowiskowej,.
w. szczególności. zbadania. możliwości. zorganizowania. usług. opie-
kuńczych. bądź. specjalistycznych. usług. opiekuńczych. w. miejscu. jej.
zamieszkania.lub.w.ośrodku.wsparcia..Brak.możliwości.zapewnienia.
usług.opiekuńczych.w.miejscu.zamieszkania.prowadzi.do.niemożliwo-
ści. przyznania. ich. w. zakresie. niezbędnym. do. zaspokojenia. codzien-
nych.potrzeb.życiowych..Podstawą.prowadzenia.postępowania.w.tym.
zakresie.jest.zaświadczenie.od.lekarza,.w.którym.stwierdza.on,.że.oso-
ba.wymaga.całodobowej.opieki.

Prowadząc. postępowanie. administracyjne. w. sprawie. umieszczenia.
osoby.uprawnionej.w.DPS,.organ.zobowiązany.jest.do.ustalenia,.czy.oso-
ba. ta.ma.szansę.uzyskania.pomocy.w.miejscu.zamieszkania..W.przy-
padku. ustalenia,. że. udzielenie. pomocy. jest. możliwe,. ale. w. wymiarze.
niewystarczającym,.należy.przyjąć.zaistnienie.przesłanki.uprawniającej.
do.umieszczenia.w.placówce.

Z OrZEcZNIcTWa
Na.ocenę.organu.nie.może.wpłynąć.fakt,.że.osobie.potrzebującej.ofiaro-
wano.usługi,.ale.ich.nie.przyjęła,.ponieważ.proponowany.zakres.nie.był.
wystarczający.do.zaspokojenia.codziennych.potrzeb.życiowych.

Wyrok NSa z 8 października 1998 r., sygn. akt I Sa 393/98 
patrz: http://administracja3.inforlex.pl

Badając.przesłanki.umieszczenia.w.DPS,.należy.uwzględnić.zatem.
przyczyny odmowy skorzystania z oferowanych usług opiekuńczych.

Z OrZEcZNIcTWa
Nie.można.uznać.za.zasadne.twierdzenia,.iż.bezdomność.i.niepełnospraw-
ność.są.przesłankami.wystarczającymi.do.umieszczenia.w.domu.pomocy.
społecznej.

Wyrok NSa z 8 kwietnia 1999 r., sygn. akt I Sa 1932/98 
patrz: http://administracja3.inforlex.pl
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Badając. przesłanki. umieszczenia. osoby. w. DPS,. należy. również.
ustalić.brak możliwości sprawowania opieki ze strony rodziny osoby 
uprawnionej.

2.2. Przesłanki odmowy umieszczenia w DPS

Jeżeli.osoba.nie.chce.skorzystać.z.usług.opiekuńczych.lub.usług.spe-
cjalistycznych,. świadczonych. w. miejscu. zamieszkania. chorego. przez.
wykwalifikowany.personel,.a.jej.stan.zdrowia.nie.wskazuje,.że.wymaga.
ona.stałej.całodobowej.opieki.i.pielęgnacji,. to.nie.zachodzą.przesłanki.
dla. umieszczenia. w. DPS.. Również. bezdomność połączona z niepeł-
nosprawnością nie są wystarczającymi powodami skierowania danej 
osoby do tej placówki.

Stan.osoby.lub.jej.warunki.osobiste.mogą.wskazywać,.że.osoba.nie.
wymaga.pobytu.w.DPS,.a.wyłącznie.wsparcia.z.powodu.innego.rodzaju.
dysfunkcji..Spełnia.zatem.przesłanki.w.zakresie.oceny.braku.możliwości.
samodzielnego.funkcjonowania,.jednak.w.trakcie.przeprowadzania.wy-
wiadu.środowiskowego.pracownik.socjalny.ustalił,.że.osoba.ta.wymaga.
wspracia.w.zakresie:
�� leczenia,
�� zapewnienia.lokalu.tymczasowego,
�� skierowania.na.terapię,
�� zapewnienia.usług.opiekuńczych.w.miejscu.zamieszkania,
�� zapewnienia. specjalistycznych. usług. opiekuńczych. w. miejscu. za-

mieszkania.

Powszechne.są.sytuacje,.w.których.osoba.występująca.o.umieszcze-
nie. jej.w.DPS.nie.zdaje.sobie.sprawy.z.alternatywnych.form.wsparcia.
takich,.jakie.daje.np..zakład.opiekuńczo-leczniczy.(dalej:.ZOL).czy.też.
placówka.noclegowa.

Zakład opiekuńczo-leczniczy.jest.to.zakład.stacjonarny.udzielający.
całodobowych.świadczeń.zdrowotnych,.obejmujących.swoim.zakresem.
leczenie,.pielęgnację.i.rehabilitację.osób.niewymagających.hospitaliza-
cji.oraz.zapewnia.im.pomieszczenia.i.wyżywienie.odpowiednie.do.stanu.
zdrowia.



PORADNIK Instytucji Pomocy Społecznej

28 www.pips.infor.pl

Umieszczenie.w.ZOL.stanowi.alternatywną.formę.wsparcia.dla.oso-
by,.która.nie.jest.w.stanie.samodzielnie.funkcjonować.w.warunkach.do-
mowych,.a.jednocześnie.zakwalifikowanie podopiecznego do umiesz-
czenia w ZOl stanowi przesłankę dla wydania decyzji odmownej 
o umieszczeniu w DPS.

Należy.jednak.pamiętać,.że.pracownik.socjalny.nie.jest.w.stanie.sa-
modzielnie.ocenić.stanu.zdrowia.i.wynikających.z.niego.potrzeb.osoby.
starającej.się.o.miejsce.w.DPS,.z.powodu.braku.stosownych.kwalifikacji..
Pracownik. OPS,. mając. zgromadzony. w. aktach. postępowania. materiał.
dowodowy,. m.in.. w. postaci. zaświadczeń. lekarskich. czy. kart. leczenia.
szpitalnego,. odmawiając. skierowania. do. DPS,. powinien. w. treści. uza-
sadnienia.odnieść.się.do.tego.materiału..Należy szczegółowo wykazać 
przyczyny odmowy umieszczenia osoby w DPS..Zaniechanie.w. tym.
zakresie.i.brak.szczegółowego.uzasadnienia.powoduje,.że.działania.or-
ganu.przekraczają.granice.uznania.administracyjnego.i.mogą.być.uznane.
za.dowolne..Podejmując.decyzję.w.tym.zakresie,.organ.winien.unikać.
dowolności.i.podejmowane.decyzje.opierać.na.zgromadzonym.materiale.
dowodowym.. W. praktyce. zatem. pracownik. socjalny. musi. odnieść. się.
do.każdego.dokumentu.lekarskiego,.który.wskazuje.na.potrzebę.umiesz-
czenia.w.DPS.

Wojewódzki.Sąd.Administracyjny.w.Rzeszowie.w.wyroku.z.11.kwiet-
nia.2012. r.. (sygn.. akt. II.SA/Rz.155/12;.patrz:. http://administracja3.in-
forlex.pl). stwierdził,. że. wydanie	 prawidłowej	 decyzji	 powinno	 zostać	
poprzedzone	 dokładnym	 ustaleniem	 stanu	 faktycznego	 danej	 sprawy.	
Zgodnie	bowiem	z	zasadą	prawdy	obiektywnej,	wyrażoną	w	art.	7	k.p.a.,	
organy	administracji	publicznej	mają	obowiązek	(z	urzędu	lub	na	wnio-
sek	stron)	podejmowania	wszelkich	kroków	niezbędnych	do	dokładnego	
wyjaśnienia	stanu	faktycznego	i	załatwienia	sprawy,	mając	na	względzie	
zarówno	interes	społeczny,	jak	również	słuszny	interes	obywateli.	Organ	
administracji	publicznej	zobowiązany	jest	w	sposób	wyczerpujący	zebrać	
i	rozpatrzyć	cały	materiał	dowodowy	(art.	77	§	1	k.p.a.).

W	 sprawie	 stanowiącej	 przedmiot	 rozpoznania	 stwierdzić	 należy,	
że	organy	obu	instancji	uchybiły	wymienionym	wyżej	obowiązkom,	które	
to	uchybienie	mogło	mieć	wpływ	na	wynik	jej	rozpatrzenia.

Ustawa	o	pomocy	społecznej	określa	m.in.	zadania	oraz	rodzaje	świad-
czeń	z	pomocy	społecznej,	jak	również	zasady	i	tryb	ich	udzielenia	(art.	1	
pkt	1	 i	2).	Przewiduje	ona	zarówno	świadczenia	pieniężne,	 jak	 i	niepie-
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niężne,	wymieniając	wśród	tych	ostatnich	pobyt	i	usługi	w	domu	pomocy	
społecznej	(art.	36	pkt	2	lit.	o).

Z	mocy	art.	54	§	1	tej	ustawy	prawo	do	umieszczenia	w	domu	pomocy	
społecznej	warunkowane	jest	ustaleniem,	że	dana	osoba	wymaga	całodobo-
wej	opieki	z	powodu	wieku,	choroby	lub	niepełnosprawności,	nadto	nie	może	
samodzielnie	 funkcjonować	w	codziennym	 życiu,	 a	potrzeba	 całodobowej	
opieki	nie	może	być	zapewniona	w	formie	usług	opiekuńczych.

Powołany	przepis	(art.	54	ust.	1)	wyznacza	więc	krąg	okoliczności	fak-
tycznych,	które	zgodnie	z	przytoczonymi	wyżej	art.	7	i	art.	77	§	1	k.p.a.	orga-
ny	prowadzące	sprawę	dotyczącą	skierowania	do	domu	pomocy	społecznej	
obowiązane	są	dokładnie	wyjaśnić,	zbierając	w	tym	celu	niezbędne	dowo-
dy,	jak	też	dokonując	ich	oceny	z	zachowaniem	zasad	określonych	w	art.	80	
i	art.	81	k.p.a.

W	ocenie	Sądu,	okoliczności	niniejszej	sprawy	wskazują,	iż	formułując	
stanowisko	 o	 możliwości	 samodzielnego	 funkcjonowania	 przez	 skarżącą	
w	codziennym	życiu	oraz	o	braku	wymagania	przez	nią	całodobowej	opieki,	
organy	nie	wyjaśniły,	dlaczego	pominęły	część	zebranego	w	sprawie	mate-
riału	dowodowego,	nie	podając,	czy	dowodom	tym	odmówiły	wiary,	czy	też	
–	w	ocenie	Sądu	błędnie	–	uznały,	że	nie	są	one	istotne	dla	jej	rozstrzygnięcia.

Treść	uzasadnień	decyzji	organów	obu	instancji	wskazuje	bowiem,	że	or-
gany	te	nie	odniosły	się	w	żaden	sposób	do	znajdującej	się	w	aktach	sprawy	
licznej	dokumentacji	lekarskiej.	Nie	wskazały	więc,	dlaczego	nie	podzielają	
wniosków	lekarzy	wystawiających	zaświadczenia,	w	których	wskazali	oni,	
że	podopieczny:	„wymaga	stałego	nadzoru	osoby	drugiej”,	„pomocy	osoby	
drugiej”,	„całodobowej	opieki	stałej”,	„powinna	być	skierowana	do	domu	
pomocy	społecznej	na	pobyt	całodobowy”	(...).

Tym	samym	organy	zaniechały	wnikliwej	oceny	stanu	zdrowia	skarżącej,	
która	to	okoliczność	ma	w	świetle	brzmienia	art.	54	ustawy	o	pomocy	spo-
łecznej	decydujące	znaczenie	w	zakresie	oceny,	czy	dana	osoba	wymaga	ca-
łodobowej	opieki	i	czy	może	samodzielnie	funkcjonować	w	codziennym	życiu.

Jak	już	wyżej	zaznaczono,	z	akt	sprawy	wynika,	że	w	odniesieniu	do	tej	
istotnej	kwestii	(stanu	zdrowia	skarżącej	w	kontekście	przesłanek	z	art.	54	
ustawy	o	pomocy	społecznej)	zachodzą	poważne	wątpliwości,	których	orga-
ny	nie	wyjaśniły	w	toku	postępowania.	Tym	samym	należy	uznać,	że	doszło	
do	naruszenia	art.	7,	art.	77	§	1,	art.	80	i	art.	107	§	1	i	3	k.p.a.,	co	mogło	mieć	
istotny	wpływ	na	sposób	rozpatrzenia	sprawy.
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Ponownie	rozpatrując	tę	sprawę,	organy	dokonają	analizy	znajdują-
cej	się	w	aktach	dokumentacji	lekarskiej	w	celu	jednoznacznego	ustale-
nia,	czy	skarżąca	wymaga,	czy	też	nie	wymaga	-	ze	względu	na	wiek	bądź	
stan	 zdrowia	 -	 całodobowej	 opieki,	 a	 w	 wypadku	 ustalenia,	 iż	 opieka	
taka	jest	potrzebna,	czy	może	być	ona	w	całości	zapewniona	formą	usług	
opiekuńczych	(przy	rozważeniu	potrzeb	strony).

Kolejnym.rodzajem.placówek,.które.mogą.stanowić.formę.wsparcia.
dla.osób.chorych.bądź.niepełnosprawnych,.które.nie.są.w.stanie.samo-
dzielnie. funkcjonować,. są. noclegownie przeznaczone dla osób bez-
domnych.. Brak. możliwości. samodzielnego. funkcjonowania. związany.
jest.wówczas.bezpośrednio.z.brakiem.miejsca.pobytu.

Zapamiętaj!
Zapewnienie osobie potrzebującej miejsca pobytu, w którym jest ona w stanie 
samodzielnie funkcjonować, także w ograniczonym zakresie, stanowi przesłan-
kę odmowy umieszczenia w DpS.

Zgodnie.z.art..6.pkt.8.ustawy.o.pomocy.społecznej,.osobą.bezdomną.
jest.osoba.niezamieszkująca.w.lokalu.mieszkalnym.w.rozumieniu.przepi-
sów.o.ochronie.praw.lokatorów.i.mieszkaniowym.zasobie.gminy,.i.nieza-
meldowana.na.pobyt.stały,.w.rozumieniu.przepisów.o.ewidencji.ludności,.
a. także. osoba. niezamieszkująca. w. lokalu. mieszkalnym. i. zameldowana.
na.pobyt.stały.w.lokalu,.w.którym.nie.ma.możliwości.zamieszkania.

W.przypadku.zmiany.kwalifkacji.żądania.strony.w.czasie.trwania.po-
stępowania.w.sprawie.umieszczenia.w.DPS.należy.wydać.odpowiednią.
decyzję.o.odmowie.skierowania.bądź.w.przypadku.wycofania.przez.stro-
nę.wniosku.–.decyzję.o.umorzeniu.postępowania.

Ośrodki.pomocy.społecznej.wskazują.często.–.jako.jedną.z.przesła-
nek.w.zakresie.odmowy.skierowania.do.DPS.–.brak środków finanso-
wych na realizację tego zadania..Uzasadnienie.to.nie.znajduje.jednak.
odzwierciedlenia.w.podstawach.prawnych,.gdyż.zgodnie.z.przepisami.
ustawy.o.pomocy.społecznej.(art..61.ust..1),.to.gmina.jest.odpowiedzial-
na.za.realizację. tego.zadania. i.ponoszenie.odpłatności,.w.sytuacji.gdy.
nie. ma. możliwości. uzyskania. odpłatności. od. wskazanych. w. ustawie.
o.pomocy.społecznej.członków.rodziny.
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Zapamiętaj!
Brak środków finansowych po stronie gminy nie jest przesłanką odmowy 
umieszczenia w DpS.

2.3. Pytania

W.tej.części.przedstawiamy.odpowiedzi.na.pytania.z.zakresu.omó-
wionego.w.rozdziale.2.

2.3.1.   Czy osobie mającej dzieci, które mogą się nią opiekować, 
można odmówić skierowania do DPS?

Czy można odmówić skierowania do DPS osoby mającej dzieci, które 
powinny opiekować się rodzicem? Czy OPS musi zabezpieczyć usługi 
opiekuńcze i dopiero wtedy może odmówić skierowania do DPS?

Nie,.fakt.posiadania.dzieci.nie.stanowi.podstawy.odmowy.skierowania.
do.DPS..Nie.ma.również.możliwości.zobowiązania.dzieci.do.opieki.nad.
rodzicem..Gmina.może.jednak.podjąć.działania.związane.z.nałożeniem.na.
dzieci.osoby.umieszczonej.obowiązków.w.postaci.ponoszenia.odpłatno-
ści.za.DPS.bądź.–.w.przypadku.odmowy.ze.strony.osób.zobowiązanych.
do.alimentacji.–.wystąpienia.z.powództwem.alimentacyjnym.na.rzecz.oso-
by.umieszczonej.w.DPS.

Zgodnie. z. art.. 61. ust.. 1. ustawy. o. pomocy. społecznej,. obowiązani.
do.wnoszenia.opłaty.za.pobyt.w.DPS.są.w.kolejności:
1). mieszkaniec.domu,.a.w.przypadku.osób.małoletnich.–.przedstawiciel.

ustawowy,.z.dochodów.dziecka,
2). małżonek,.zstępni.przed.wstępnymi,
3). gmina,.z.której.osoba.została.skierowana.do.DPS.

Osoby.wymienione.w.pkt.2.i.3.oraz.gmina.nie.mają.obowiązku.wno-
szenia.opłat,.jeżeli.mieszkaniec.domu.ponosi.pełną.odpłatność..Jednak.
gmina.jako.podmiot.zobowiązany.jako.ostatni.nie.ma.możliwości.odmo-
wy.wnoszenia.opłat.za.osobę.umieszczoną.w.DPS.w.razie.braku.wnie-
sienia.opłaty.przez.osobę.uprawnioną.lub.jej.rodzinę.

Przed.umieszczeniem.w.DPS.należy.jednak.zweryfikować,.czy.moż-
liwe. jest. świadczenie. danej. osobie. usług. opiekuńczych. w. miejscu. jej.
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zamieszkania..W.przypadku.stwierdzenia,.że.dana.osoba.może.funkcjo-
nować.w.warunkach.domowych.przy.wsparciu.OPS.i.rodziny,.wówczas.
stanowi.to.podstawę.odmowy.skierowania.do.DPS.

Należy.jednak.pamiętać,.że jeśli OPS nie jest w stanie zapropono-
wać usług w wymiarze, który byłby wystarczający dla zapewnienia ko-
niecznej opieki, powstaje konieczność znalezienia innej formy wspar-
cia i odmowa korzystania z usług opiekuńczych w niewystarczającym 
wymiarze nie może stanowić przesłanki odmowy umieszczenia w DPS.

2.3.2.   Jakie powinno być postępowanie w przypadku mieszkańca 
DPS, który został skazany na karę pozbawienia wolności?

Pytanie dotyczy mieszkańca DPS, który odbywa karę pozbawienia 
wolności w zakładzie karnym. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, 
osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo 
do świadczeń z pomocy społecznej, w tym świadczenie niepieniężne 
polegające na korzystaniu z pobytu w DPS. Świadczeniobiorca został 
skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Jakie jest postępowanie w przypadku opuszczenia przez niego zakła-
du karnego? Co należy zrobić z decyzją administracyjną przyznającą 
prawo do pobytu w DPS?

Zgodnie.z.ustawą.o.pomocy.społecznej,.wskazany.świadczeniobiorca.
utracił.prawo.do.pobytu.w.DPS..Należy zatem uchylić decyzję admini-
stracyjną przyznającą prawo do pobytu w DPS od momentu rozpo-
częcia kary pozbawienia wolności.

Kara. pozbawienia. wolności. pozbawia. świadczeniobiorcę. prawa.
do.korzystania.z.pobytu.w.DPS..Nie.ma.mowy.o.urlopowaniu.czy.też.
tymczasowym.zawieszeniu.prawa.do.świadczeń..Ustawa.o.pomocy.spo-
łecznej.wyraźnie.wskazuje.–.w.art..13.ust..1,.że.osobie.przebywającej.
w.zakładzie.karnym.nie.przysługuje.prawo.do.świadczeń.z.pomocy.spo-
łecznej,.w.tym.do.świadczeń.niepieniężnych..Należy.zatem.uchylić.de-
cyzję.administracyjną.w.całości.

Po. opuszczeniu. zakładu. karnego. osoba. ta. ma. prawo. do. ponowne-
go. ubiegania. się. o. umieszczenie. jej. w. DPS,. jeżeli. zachodzą. ku. temu.
przesłanki..Jeżeli.do.tego.czasu.nie.posiada.miejsca.zamieszkania,.może.
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zwrócić.się.o.przyznanie.prawa.do.pobytu.w.noclegowni.bądź.schroni-
sku.dla.bezdomnych.

Przy.ponownym.ubieganiu.się.o.umieszczenie.w.DPS.przede.wszyst-
kim. należy. ustalić,. czy. zmieniły. się. okoliczności,. które. uzasadnia-
ły.umieszczenie.osoby.w.DPS..Podstawą. jest. zaświadczenie. lekarskie.
stwierdzające,.że.osoba.nie.jest.w.stanie.samodzielnie.funkcjonować..Za-
świadczenie.to.powinno.być.wydane.już.po.opuszczeniu.przez.tę.osobę.
zakładu.karnego..Następnie.należy.wskazać.miejsce.pobytu,.w.którym.to.
pracownik.socjalny.przeprowadzi.wywiad,.a.w.konsekwencji.ponowne.
postępowanie.dowodowe.w.zakresie.prawa.do.umieszczenia.w.DPS.

Jeśli. sytuacja. jest. szczególna,. a. osoba. wymaga. natychmiastowej.
opieki,. pracownik. socjalny. może. odstąpić. od. ponownego. przeprowa-
dzania.wywiadów.i.dopełnić.tych.czynności.już.po.umieszczeniu.osoby.
uprawnionej.w.DPS..Konieczne.jest.jednak.ponowne.złożenie.wniosku.
i.rozpoczęcie.procedury.ustalenia.prawa.do.korzystania.ze.świadczenia.
niepieniężnego.w.postaci.pobytu.w.DPS.

3. Umieszczenie w DPS

Skierowanie.do.DPS.odbywa.się.na.wniosek.osoby.potrzebującej.wspar-
cia..Następuje.ono.na.wniosek.osoby.uprawnionej,.po.zbadaniu.przesłanek.
umieszczenia.w.DPS.w.toku.przeprowadzonego.postępowania.administra-
cyjnego..Decyzję.wydaje.się.na.podstawie.przeprowadzonego.rodzinnego.
wywiadu.środowiskowego,.w.którym.pracownik.socjalny.określa.sytuację.
rodzinną.i.zdrowotną.osoby,.która.wnioskuje.o.umieszczenie.jej.w.DPS..
Wywiad.powinien.być.przeprowadzony.przez.pracownika.zatrudnionego.
w.OPS.właściwym.ze.względu.na.miejsce.zamieszkania.lub.miejsce.poby-
tu.osoby.ubiegającej.się.o.skierowanie.do.DPS.

3.1. Wywiad środowiskowy

Przeprowadzanie.wywiadów.środowiskowych,.przed.wydaniem.de-
cyzji. o. umieszczeniu. osoby. w. DPS,. jest. obowiązkiem. pracowników.
socjalnych. właściwego. miejscowo. OPS.. Wywiady. przeprowadzone.
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podczas.pobytu.osoby.uprawnionej.np..w.szpitalu,.hospicjum.czy.ZOL.
powinny.podlegać.aktualizacji.przeprowadzonej.przez.pracownika.OPS..
Pracownik. socjalny. przeprowadzający. wywiad. środowiskowy. u. osoby.
ubiegającej.o.skierowanie.do.DPS.zobligowany.jest.do.skompletowania.
następującej.dokumentacji:
�� pisemnej.zgody.osoby.zainteresowanej.lub.jej.przedstawiciela.ustawo-

wego.na.umieszczenie.w.DPS,
�� w.przypadku.osoby.ubezwłasnowolnionej.całkowicie.–.pisemnej.zgo-

dy.opiekuna.prawnego. lub.ustanowionego.kuratora.dla.osoby.ułom-
nej. wraz. z. postanowieniem. sądu. opiekuńczego. o. wyrażeniu. zgody.
na.skierowanie.do.DPS,

�� w. przypadku. osoby. chorej. psychicznie,. która. wskutek. choroby. psy-
chicznej. lub.upośledzenia.umysłowego.nie. jest.zdolna.do.zaspokaja-
nia.podstawowych.potrzeb.życiowych.i.nie.ma.możliwości.korzystania.
z.opieki. innych.osób.oraz.potrzebuje.stałej.opieki. i.pielęgnacji,. lecz.
nie.wymaga.leczenia.szpitalnego.–.postanowienia.sądu.opiekuńczego.
o.skierowaniu.do.DPS.bez.zgody.osoby.zainteresowanej,

�� oceny.sprawności.psychofizycznej.osoby.zainteresowanej,
�� zaświadczenia.lekarskiego.wydanego.przez.lekarza.podstawowej.opieki.

zdrowotnej,.stwierdzającego,.że.osoba.ubiegająca.się.o.miejsce.w.DPS.
wymaga.całodobowej.opieki.i.nie.wymaga.leczenia.szpitalnego,

�� w.przypadku.osób.niepełnosprawnych.intelektualnie.lub.chorych.psy-
chicznie.–.dodatkowo.opinii.psychologa.lub.psychiatry,

�� wyniku. badań. podstawowych. i. badań. specjalistycznych,. przy. czym.
badania.specjalistyczne.mogą.zostać.zastąpione.zaświadczeniem. le-
karza.podstawowej.opieki.zdrowotnej.opatrzone.klauzulą.„osłuchowo.
bez.zmian”,

�� pisemnego.oświadczenia.osoby.ubiegającej.się.o.przyjęcie.do.DPS.za-
wierającego.zgodę.na.przetwarzanie.jej.danych.osobowych.–.w.przy-
padku. osoby. ubezwłasnowolnionej. całkowicie. zgoda. wydawana. jest.
przez.opiekuna.prawnego.lub.kuratora.dla.osoby.ułomnej,

�� decyzji.o.otrzymywaniu.świadczeń.pieniężnych.z.ZUS.(lub.Kasy.Rol-
niczego. Ubezpieczenia. Społecznego),. OPS. lub. innego. organu. reali-
zującego.wypłatę.świadczeń.–.kopię.należy.potwierdzić.za.zgodność.
z.oryginałem,

�� pisemnego. oświadczenia. zawierającego. zgodę. na. ponoszenie. opłaty.
oraz.na.potrącanie.kwoty.opłaty.przez.właściwy.organ.realizujący.wy-
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płatę.na.jej.rzecz,.np..ZUS.–.w.przypadku.osoby.ubezwłasnowolnionej.
całkowicie.zgoda.wydawana.jest.przez.opiekuna.prawnego.lub.kurato-
ra.dla.osoby.ułomnej,

�� oświadczenia. o. stanie. majątkowym. oraz. o. dochodzie. uzyskanym. za.
okres.12.ostatnich.miesięcy.–.w.przypadku.osoby.ubezwłasnowolnio-
nej.całkowicie.oświadczenie.wydawane.jest.przez.opiekuna.prawnego.
działającego.w. imieniu.osoby.ubezwłasnowolnionej. lub.kuratora.dla.
osoby.ułomnej,

�� wywiadu. przeprowadzonego. u. osób. zobowiązanych. do. wnoszenia.
opłat.za.pobyt.osoby.uprawnionej.w.DPS.określonych.w.61.ust..1.usta-
wy.o.pomocy.społecznej.
Wywiad.przeprowadzony.przez.pracownika.socjalnego.musi.zawie-

rać. wnioski. dotyczące. zasadności. ubiegania. się. o. przyznanie. miejsca.
w.DPS.oraz. sposobu.korzystania. z.możliwych. form.wsparcia. ze. stro-
ny.środowiska..Jednocześnie.osoba.uprawniona.do.korzystania.z.opieki.
w.DPS.powinna być pouczona co do możliwości oraz form korzysta-
nia z tego rodzaju opieki,.w.szczególności.powinna.być.świadoma.obo-
wiązków.związanych.z.ponoszeniem.opłat.. Jeżeli.osoba.chora.nie. jest.
w.stanie.pojąć.znaczenia.wywiadu.środowiskowego.bądź.celów.jej.po-
bytu.w.DPS,.informacje.te.należy.przekazać.ustanowionemu.kuratorowi.
bądź.opiekunowi.prawnemu..W.przypadku.osoby.ubezwłasnowolnionej.
wywiad.należy.przeprowadzić.z.jej.opiekunem.prawnym.

Zapamiętaj!
pracownik socjalny ma obowiązek ustalenia danych osób zobowiązanych 
do ponoszenia opłaty za osobę umieszczoną w DpS, tj. małżonka, zstępnych, 
wstępnych.

W.przypadku.wystąpienia.szczególnych.okoliczności.uzasadniających.
nagłe.umieszczenie.osoby.chorej.w.DPS.istnieje.możliwość.odstąpienia.
od.przeprowadzania.tzw..wywiadów alimentacyjnych.służących.ustale-
niu.obowiązków,.związanych.z.utrzymaniem.osoby.chorej,.ciążących.na.
osobach.zstępnych,.wstępnych.bądź.małżonku..Informacje.te.powinny.być.
zebrane.niezwłocznie.po.umieszczeniu.osoby.chorej.w.DPS..Podobna.sy-
tuacja.dotyczy.innych.dokumentów,.które.pracownik.socjalny.zobowiąza-
ny.jest.dołączyć.do.wniosku,. jak.np..wyników.badań.lekarskich..Doku-
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menty.te.powinny.być.niezwłocznie.przekazane.do.pracownika.socjalnego.
i.do.właściwego.DPS.po.ich.skompletowaniu.

Z.uwagi.na.ograniczoną.liczbę.miejsc.w.DPS.możliwe.jest.wystąpienie.
sytuacji,.w.której.osoba.uprawniona.będzie.musiała.czekać.na.przydziele-
nie.jej.miejsca..Wówczas.pracownik.socjalny.ma.obowiązek.regularnego.
badania.sytuacji.osoby.oczekującej.i.przeprowadzenia.wywiadu aktuali-
zacyjnego.nie.rzadziej.niż.raz.na.trzy.miesiące.

3.2. Skierowanie do DPS

Aby.osoba.mogła.zostać.skierowana.do.DPS,.z.przeprowadzonego.wy-
wiadu.środowiskowego.oraz.zgromadzonej.dokumentacji.musi.wynikać,.
że.dana.osoba.wymaga.opieki.całodobowej,.a.opieka.ta.nie.może.być.za-
pewniona.przez.rodzinę,.a. także.w.formie.usług.opiekuńczych..W.trak-
cie.prowadzenia.postępowania.zasadne.jest.ustalenie.właściwości.organu.
prowadzącego.sprawę..Organ.pomocy.społecznej.prowadzący.postępowa-
nie.w.sprawie.powinien.być.bowiem.właściwy.do.czasu.wydania.decyzji.
o.skierowaniu.do.DPS.

Zapamiętaj!
już na etapie kierowania do DpS organ orzekający jest zobowiązany znać kon-
kretną siedzibę DpS, do którego kieruje daną osobę.

W.przypadku.osoby.ubezwłasnowolnionej.wszelkie.decyzje.w.spra-
wie.kierowane.są.bezpośrednio.do.opiekuna.prawnego.osoby.ubezwłas-
nowolnionej.

Zgodnie.z.§.11.rozporządzenia.w.sprawie.DPS,.przed.przyjęciem.oso-
by.do.domu.pracownik. socjalny. tego.domu.ustala. jej. aktualną. sytuację.
w.miejscu.zamieszkania.lub.pobytu,.która.stanowi.podstawę.indywidual-
nego.planu.wsparcia.po.przyjęciu.tej.osoby.do.domu..Natomiast.dyrektor 
DPS zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawi-
ciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu..Osobę,.która.przybyła.
do.DPS,.zgodnie.z.przepisami.rozporządzenia.w.sprawie.DPS,.przyjmuje.
dyrektor.lub.osoba.przez.niego.wyznaczona.

W.nagłych.wypadkach,.wynikających.ze.zdarzeń.losowych,.skierowa-
nie. i.umieszczenie.osoby.w.domu.może.nastąpić.poza.kolejnością.oraz.
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bez. przedłożenia. dokumentów,. o. których. mowa. w. §. 8. rozporządzenia.
w.sprawie.DPS..Dokumenty.te.powinny.zostać.skompletowane.przez.OPS.
właściwy.ze.względu.na.miejsce.zamieszkania.lub.pobytu.osoby.ubiegają-
cej.się.w.dniu.jej.kierowania,.w.terminie.trzech.miesięcy.od.dnia.wydania.
decyzji.o.skierowaniu.do.domu.

Przykładową.decyzję.o.skierowaniu.osoby.uprawnionej.do.DPS.przed-
stawia.wzór 2.

WZÓR 2. Decyzja o skierowaniu osoby uprawnionej do DpS

Prezydent.Miasta.Radomia. Radom,.dnia.10.maja.2013.r.

. . . . . ..Pani

. . . . . ..Hanna.Kowalska

. . . . . ..ul..Mickiewicza.1.m..8

. . . . . ..09-422.Radom

Nr.ewidencyjny.decyzji
MOPS.8131.222.222.22.13

DEcyZja
Na.podstawie.art..17.ust..1.pkt.16,.art..54.ust..1,.art..56.pkt.1,.art..59.ust..1,.
art..106.ust..1.ustawy.z.12.marca.2004.r..o.pomocy.społecznej.(j.t..Dz.U..
z.2013.r..poz..182.z.późn.zm.),.art..104.ustawy.z.14.czerwca.1960.r..–.Ko-
deks.postępowania.administracyjnego.(j.t..Dz.U..z.2013.r..poz..267).oraz.
upoważnienia.Prezydenta.Miasta.Radomia.nr.111/2012.z.13.marca.2012.r..
Dyrektora.Miejskiego.Ośrodka.Pomocy.Społecznej.w.Radomiu.do.wyda-
wania.decyzji. administracyjnych.w. indywidualnych. sprawach.z. zakresu.
pomocy. społecznej. należących. do. właściwości. gminy,. po. rozpatrzeniu.
wniosku.o.skierowanie.do.domu.pomocy.społecznej.Pani.Hanny.Kowal-
skiej,.zam..ul..Mickiewicza.1.m..9,.09-422.Radom,

postanawiam

skierować.Panią.Hannę.Kowalską.do.Domu.Pomocy.Społecznej.dla.osób.
starszych.na.czas.nieokreślony.

Uzasadnienie

Decyzja.jest.zgodna.z.wnioskiem.Pani.Hanny.Kowalskiej..Za.wydaniem.
decyzji. o. skierowaniu. przemawiają. informacje. uzyskane. na. podstawie.
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przeprowadzonego. wywiadu. środowiskowego. i. zgromadzone. w. aktach.
sprawy,. z. których. wynika,. że. jest. Pani. osobą. starszą. i. chorą.. Wymaga.
Pani.całodobowej.opieki.z.uwagi.na.stan.zdrowia..Opieka.ta.nie.może.być.
zapewniona.zarówno.przez.członków.rodziny,.jak.i.przez.gminę,.w.postaci.
usług.opiekuńczych.całodobowo.
Decyzję.o.umieszczeniu.w.Domu.Pomocy.Społecznej.dla.osób.starszych.
wydaje.starosta.właściwy.ze.względu.na.miejsce.położenia.domu..Jeżeli.
Dom.Pomocy.Społecznej.nie.będzie.dysponował.wolnym.miejscem,.Kie-
rownik.Powiatowego.Centrum.Pomocy.Rodzinie.powiadomi.o.umieszcze-
niu.na.liście.oczekujących.z.podaniem.miejsca.na.liście.oraz.przewidywa-
nym.czasie.oczekiwania.na.umieszczenie.w.tym.domu.
W.związku.z.powyższym.orzeczono.jak.w.sentencji.

Pouczenie
Od.decyzji.służy.prawo.odwołania.do.Samorządowego.Kolegium.Odwo-
ławczego.w.Płocku.za.pośrednictwem.Dyrektora.Miejskiego.Ośrodka.Po-
mocy.Społecznej.w.Płocku.w.terminie.14.dni.od.daty.doręczenia.

Otrzymują:
1).Adresat
2).A/a
3).Dom.Pomocy.Społecznej.w.XYZ
4).PCPR.Radom

Osoba.ubiegająca.się.o.skierowanie.jej.do.DPS.kierowana.jest.do.niego.
na.czas.nieokreślony,.chyba.że.ona.lub.jej.przedstawiciel.ustawowy.wy-
stąpią.o.skierowanie.do.DPS.na.czas.określony..Zapis.ten.związany.jest.
bezpośrednio. z. uwzględnieniem. woli. podopiecznego. na. każdym. etapie.
prowadzonego. postępowania.. To. dana. osoba. ma. zdecydować,. czy. chce.
przebywać.w.DPS,.a.zatem.należy. jej.pozwolić.zdecydować,. jak.długo.
zamierza.w.nim.przebywać.

3.3. Przyjęcie do DPS

Osobę,.która.wnosi.o.umieszczenie.w.DPS,.spełniającą. jednocześ-
nie.warunki.do.umieszczenia,.kieruje.się.do.DPS.odpowiedniego.typu,.
zlokalizowanego.jak.najbliżej.miejsca.zamieszkania.osoby.kierowanej,.
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chyba.że.okoliczności.sprawy.wskazują.inaczej,.po.uzyskaniu.zgody.tej.
osoby.lub.jej.przedstawiciela.ustawowego.na.umieszczenie.w.DPS.

Jeżeli. przewidywany. termin. oczekiwania. na. umieszczenie. w. DPS.
danego. typu.zlokalizowanym.najbliżej.miejsca.zamieszkania.osoby.kie-
rowanej. wynosi. ponad. 3. miesiące,. osobę. uprawnioną. do. umieszczenia.
w.DPS.kieruje się na jej wniosek do kolejnego DPS tego samego typu 
zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowa-
nej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest 
krótszy niż 3 miesiące.(art..54.ust..2a.ustawy.o.pomocy.społecznej).

Ostatnim. etapem. procesu. umieszczania. osoby. w. DPS. są. działania.
właściwych.organów,.które.określane.są.jako.przyjęcie.do.DPS..W.myśl.
obowiązujących. przepisów. prawa. przyjęcie. do. DPS. jest. dobrowolnym.
wykonaniem. decyzji. organu. pomocy. społecznej. w. sprawie. skierowania.
do.domu.i.umieszczenia.w.nim..Osoba,.która.została.skierowana.na.pod-
stawie.prawomocnej.decyzji,.a.następnie.umieszczona.w.DPS.na.podsta-
wie.prawomocnej.decyzji,.ma.prawo.domagać.się.faktycznego.przyjęcia.
do.DPS.

Pomiędzy. rozpoczęciem. postępowania. w. sprawie. o. skierowanie.
do.DPS.a.faktycznym.umieszczeniem.pracownik.socjalny.ustala.aktualną.
sytuację.osoby.umieszczanej.w. jej.miejscu.zamieszkania. lub.w.miejscu.
jej. faktycznego. pobytu.. Rozmowa. ta. stanowi. podstawę. do. opracowania.
indywidualnego.planu.wsparcia.po.przyjęciu.do.DPS..Ponadto.ustalenie.
sytuacji.danej.osoby.w.miejscu.jej.zamieszkania.przed.przyjęciem.do.DPS.
ma.na.celu.uzupełnienie. informacji.dyrektora.DPS.o.potrzebach.osoby,.
które.dom.będzie.zobowiązany.zaspokajać.

Zapamiętaj!
Dyrektor DpS lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadza rozmowę 
z osobą przyjmowaną oraz z jej przedstawicielem ustawowym, podczas któ-
rej ustala jej aktualną sytuację, odnotowuje zmiany zaistniałe w jej sytuacji 
od momentu złożenia wniosku oraz ustala wstępne warunki pobytu, a także 
informuje o zakresie świadczonych usług.

Decyzja.o.umieszczeniu.w.DPS.wydawana.jest.przez.podmiot.kierują-
cy,.czyli.gminę.właściwą.ze.względu.na.miejsce.zamieszkania..Wystawia.
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ją.właściwy.OPS.i.podpisuje.kierownik.OPS.z.upoważnienia.prezydenta.
miasta/wójta/burmistrza.

Przykładową. decyzję. o. umieszczeniu. osoby. uprawnionej. do. DPS.
przedstawia.wzór 3.

WZÓR 3. Decyzja o umieszczeniu osoby uprawnionej w DpS

Starosta.Miasta.Radomia. Radom,.dnia.10.maja.2013.r.

. . . . . ..Pani

. . . . . ..Hanna.Kowalska

. . . . . ..ul..Mickiewicza.1.m..8

. . . . . ..09-422.Radom

Nr.ewidencyjny.decyzji
MOPS.8131.222.222.22.13

DEcyZja
Na.podstawie.art..59.ust..2,.ustawy.z.12.marca.2004.r..o.pomocy.społecz-
nej.(j.t..Dz.U..z.2013.r..poz..182.z.późn..zm.),.art..104.ustawy.z.14.czerw-
ca.1960.r..–.Kodeks.postępowania.administracyjnego.(j.t..Dz.U..z.2013.r..
poz..267).oraz.upoważnienia.Prezydenta.Miasta.Radomia.nr.111/2012.z.13.
marca.2012.r..Dyrektora.Miejskiego.Ośrodka.Pomocy.Społecznej.w.Ra-
domiu.do.wydawania.decyzji.administracyjnych.w.indywidualnych.spra-
wach.z.zakresu.pomocy.społecznej.należących.do.właściwości.gminy,.po.
rozpatrzeniu.sprawy.dotyczącej.umieszczenia.w.domu.pomocy.społecz-
nej.w.związku.z.decyzją.nr.1598/2013.kierującą.Panią.Hannę.Kowalską.
do.domu.pomocy.społecznej

postanawiam
umieścić.Panią.Hannę.Kowalską,. zam..ul..Mickiewicza.1.m..8,. 09-422.
Radom,. w. Domu. Pomocy. Społecznej. dla. osób. starszych. w. Gozdowie,.
ul..Krzywa.58,.na.czas.nieokreślony.

Uzasadnienie
Analiza. dokumentów. zgromadzonych. w. sprawie. potwierdza. możliwość.
umieszczenia. Pani. Hanny. Kowalskiej. w. Domu. Pomocy. Społecznej.
dla.osób.starszych.w.Gozdowie.

W.związku.z.powyższym.orzeczono.jak.w.sentencji.
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Informację.o.terminie.przyjęcia.przekaże.osobie.zainteresowanej.oraz.Dy-
rektorowi.Miejskiego.Ośrodka.Pomocy.Społecznej.na.podstawie.odrębne-
go.pisma.Dyrektor.Domu.Pomocy.Społecznej.w.Gozdowie.

Pouczenie

Od.decyzji.służy.prawo.odwołania.do.Samorządowego.Kolegium.Odwo-
ławczego.w.Płocku.za.pośrednictwem.Dyrektora.Miejskiego.Ośrodka.Po-
mocy.Społecznej.w.Płocku.w.terminie.14.dni.od.daty.doręczenia.

Otrzymują:
1).Adresat
2).A/a
3).Dom.Pomocy.Społecznej.w.Gozdowie
4).MOPS.Radom

Od.dnia.wydania.ostatecznej.decyzji.o.umieszczeniu.w.DPS.kontro-
lę.nad.wszelkimi.zmianami.następującymi.w.stanie.faktycznym.sprawuje.
dyrektor.DPS,.w.którym.dana.osoba.ma.być.umieszczona..Z.uwagi.na.
to.pracownik.socjalny.wykonujący.wywiad.środowiskowy.w.miejscu.za-
mieszkania.lub.pobytu.osoby.zainteresowanej.jest.pracownikiem.zatrud-
nionym.w.DPS.

Pierwszym.aktem,.z.którego.sam.zainteresowany.dowiaduje.się.o.pod-
jęciu. wobec. niego. czynności. zmierzających. do. umieszczenia. w. DPS,.
jest.wywiad.środowiskowy.przeprowadzany.w celu aktualizacji wiedzy.
co.do.potrzeb.osoby.i.sporządzenia.indywidualnego.planu.wsparcia.przy-
szłego.mieszkańca.domu.

Po. dokonaniu. ustaleń. co. do. bieżących. potrzeb. zainteresowanego.
w. celu. sporządzenia. projektu. indywidualnego. planu. wsparcia. miesz-
kańca.dyrektor.DPS.ma.obowiązek pisemnie zawiadomić daną osobę 
lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu..
Zawiadomienie. to.nie.ma.charakteru.kolejnej.decyzji.administracyjnej.
i.powinno.być.traktowane.jako.zwykła.czynność.materialno-techniczna,.
której.celem.jest.wskazanie.dnia.umieszczenia.danej.osoby.w.DPS..Pod-
stawą.ustalenia.w.zawiadomieniu.daty.przyjęcia.do.DPS.są.wskazania.
zawarte. w. decyzjach. organów. orzekających. w. sprawach. skierowania.
i.umieszczania.w.domu.
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Wyznaczenie.przez.dyrektora.DPS.konkretnego.terminu.przyjęcia.oso-
by.uprawnionej.do.korzystania.z.DPS.ma.charakter.wiążący,. tj..po.wy-
znaczeniu. terminu. w. formie. konkretnej. daty. dyrektor. nie. może. odmó-
wić.przyjęcia.danej.osoby.do.domu..Z.chwilą.faktycznego.stawienia.się.
do.DPS.osoba.uprawniona.staje.się.mieszkańcem.domu.

O.przyjęciu.mieszkańca.do.DPS.dyrektor.DPS.niezwłocznie.zawiada-
mia.organ.lub.podmiot.prowadzący.DPS.

3.4. Uprawnienia mieszkańców DPS

Przyjęcie.osoby.uprawnionej.do.DPS.następuje.poprzez.dopuszczenie.
do.pomieszczeń.i.urządzeń,.które.wchodzą.w.skład.domu,.oraz.włączenie.
go. do. grupy. użytkowników. uprawnionych. do. korzystania. z. jego. usług..
Przyjęcie.do.DPS.oznacza.nabycie statusu mieszkańca DPS.

Przyjęcia.do.DPS.dokonuje.sam.dyrektor.domu.bądź.osoba.przez.niego.
wyznaczona..Po.przyjęciu.osoby.do.DPS.osoba.przyjmująca.ma.obowią-
zek.odbyć.rozmowę.z.nowym.mieszkańcem,.a.w.przypadku.posiadania.
przez.nią.przedstawiciela.ustawowego.odbyć.rozmowę.z.przedstawicielem.
oraz. mieszkańcem.. Celem. rozmowy. jest. ustalenie. faktycznych. potrzeb.
mieszkańca.DPS.

Zapamiętaj!
Utrwalenie treści rozmowy z nowym mieszkańcem DpS powinno być odnoto-
wane i podlegać utrwaleniu w formie protokołu z rozmowy.

Ustalenie.wstępnych.warunków.pobytu.w.DPS.jest.jednostronną.czyn-
nością. organu. kierującego. domem.. Ich. treść. zostaje. utrwalona. w. tym.
samym.protokole.z.rozmowy..Treść.wstępnych.warunków.pobytu.zależy.
bowiem.od.ustalonych.faktów,.które.można.uzyskać.dopiero.po.stawie-
niu.się.kandydata.w.DPS..Z.uwagi.na.wstępny.charakter.rozmowy.na-
leży.uznać,.że.warunki.pobytu.ustalone.wobec.mieszkańca.w.dniu.jego.
przybycia.do.DPS.są.wyłącznie.warunkami.wstępnymi..Określają.one.
tymczasowo.zakres.usług. i. świadczeń.oraz.organizację.współdziałania.
między. mieszkańcem. a. personelem. danego. DPS.. Ostateczne. warunki.
pobytu.powinny.być.ustalane.przy.współudziale.mieszkańca.i.następo-
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wać. w. drodze. indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu,.
który.w.dniu.przyjmowania.znajduje.się.dopiero.w.fazie.projektowania.

Prawem. mieszkańca. DPS. jest. prawo do informacji.. Dyrektor. DPS.
powinien.udzielić. informacji.o.zakresie.usług.świadczonych.przez.dany.
DPS.. Zakres. usług. i. świadczeń. powinien. odpowiadać. rodzajowi. scho-
rzenia,.niepełnosprawności,. a.ponadto.być.adekwatny.do.wieku.danego.
mieszkańca.DPS.

Poinformowanie.mieszkańca.DPS.o.m.in..zakresie.świadczonych.usług.
stanowi.zabezpieczenie.organu.w.przypadku.naruszeń.prawa.administra-
cyjnego.ze.strony.mieszkańca.

Władztwo.zakładowe.na.terenie.DPS.(DPS.jest.zakładem.administra-
cyjnym).nie.może.być.wykonywane.w.przypadku.nieznajomości.przepi-
sów.obowiązujących.na.terenie.danego.zakładu.administracyjnego.przez.
mieszkańców.

Prawa.i.obowiązki.mieszkańca.DPS.powinny.znaleźć.odzwierciedlenie.
w.regulaminie mieszkańców DPS..Wszelkie.prawa.są.związane.w.spo-
sób.nierozerwalny.z.prawem.do.godności.człowieka,.które.w.szczególno-
ści.powinno.być.respektowane.w.DPS.

Mieszkańcy.DPS.mają.jednak.również.obowiązki,.ktore.powinny.zo-
stać.zapisane.w.regulaminie.DPS..Obowiązki.mieszkańca.domu.wskazane.
zostały.w.ramce.

ObOWIąZKIEm mIESZKańcóW jEST:
�� współdziałanie. z. personelem. DPS. w. zakresie. zaspokajania. potrzeb.

mieszkańców,
�� dbanie.–.w.miarę.możliwości.–.o.higienę.osobistą,.wygląd.zewnętrzny.

oraz.porządek,
�� przestrzeganie.norm.i.zasad.współżycia.oraz.zarządzeń.porządkowych,
�� dbanie.o.mienie.domu,
�� ponoszenie.opłat.za.pobyt.w.domu.zgodnie.z.obowiązującą.decyzją.

o.odpłatności,
�� przestrzeganie.ciszy.nocnej.w.godz..od.22.00.do.6.00,
�� zgłaszanie.personelowi.informacji.o.pobycie.poza.DPS.i.terminie.po-

wrotu.
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3.5. Pytania

W.tej.części.przedstawiamy.odpowiedzi.na.pytania.z.zakresu.omó-
wionego.w.rozdziale.3.

3.5.1.   Czy OPS ma obowiązek skierować bezdomną osobę 
do DPS?

Bezdomny, pan Jan Kowalski, złożył wniosek o umieszczenie go w DPS 
na terenie gminy ostatniego miejsca zameldowania. Wniosek swój 
uzasadnił faktem, że jest osobą chorą z orzeczonym umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności i warunki panujące w schronisku nie są 
odpowiednie dla jego stanu zdrowia. Z uwagi na niepełnosprawność 
otrzymuje on zasiłek stały. Czy OPS ma obowiązek skierować pana 
Jana Kowalskiego do DPS?

Nie,.OPS.ma.prawo.odmówić,.ponieważ.bezdomność.połączona.z.nie-
pełnosprawnością. nie. jest. przesłanką. umieszczenia. w. DPS.. Przesłanki.
umieszczenia.w.DPS.zostały.szczegółowo.ustalone.w.ustawie.o.pomocy.
społecznej.i.nie.ma.możliwości.ich.modyfikacji.z.uwagi.na.występującą.
bezdomność..Zgodnie.z.art..54.ust..1.ustawy.o.pomocy.społecznej,.osobie.
wymagającej.całodobowej.opieki.z.powodu.wieku,.choroby.lub.niepełno-
sprawności,.niemogącej.samodzielnie.funkcjonować.w.codziennym.życiu,.
której.nie.można.zapewnić.niezbędnej.pomocy.w.formie.usług.opiekuń-
czych,.przysługuje.prawo.do.umieszczenia.w.DPS.

Pan.Kowalski.otrzymał.wsparcie.z.uwagi.na.brak.miejsca.stałego.po-
bytu.–.jako.osoba.bezdomna..Ponadto.przyznano.mu.zasiłek.stały.z.uwa-
gi.na.niepełnosprawność..W.trakcie.postępowania.wyjaśniającego.należy.
szczegółowo. ustalić,. czy. podstawowym. problemem. w. funkcjonowaniu.
jest.brak.domu.czy.niepelnosprawność.

Jako.osoba.bezdomna.pan.Kowalski.ma.prawo.skorzystania.z.wszyst-
kich.form.pomocy.OPS,.tj..usług.opiekuńczych.świadczonych.w.miejscu.
pobytu..W.przypadku.potrzeby.leczenia.istnieje.możliwość.złożenia.wnio-
sku.do.ZOL.

Fakt pozostawania osobą bezdomną nie stanowi przesłanki zwięk-
szającej zasadność umieszczenia w DPS, jeżeli wsparcie w postaci 
usług opiekuńczych umożliwi dalsze jej funkcjonowanie.
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4. Ograniczenia praw osób uprawnionych
Ustawa.z.25.lutego.1964.r..–.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy.(dalej:.Ko-

deks.rodzinny.i.opiekuńczy).wskazuje.na.2.rodzaje.ubezwłasnowolnienia:
1). całkowite,
2). częściowe.

Ubezwłasnowolniona całkowicie.może.być.osoba,.która.ukończyła.lat.
13,. jeżeli.wskutek.choroby.psychicznej,.niedorozwoju.umysłowego.albo.
innego. rodzaju. zaburzeń.psychicznych,.w. szczególności.pijaństwa.bądź.
narkomanii,.nie.jest.w.stanie.kierować.swym.postępowaniem.(art..13.§.1.
ustawy.z.23.kwietnia.1964.r..–.Kodeks.cywilny;.dalej:.k.c.).

Dla. ubezwłasnowolnionego. całkowicie. ustanawia. się. opiekę,. chyba.
że.pozostaje.on.jeszcze.pod.władzą.rodzicielską.

Ubezwłasnowolniona częściowo.może.być.osoba.pełnoletnia.z.przy-
czyn. wskazanych. jako. podstawa. do. ubezwłasnowolnienia. całkowitego,.
jeżeli. jej. stan.nie.uzasadnia.ubezwłasnowolnienia.całkowitego,. lecz.po-
trzebna.jest.pomoc.do.prowadzenia.jej.spraw.(art..16.§.1.k.c.)..Dla.osoby.
ubezwłasnowolnionej.częściowo.ustanawia.się.kuratelę.

Przyczyny ubezwłasnowolnienia,. tj.. choroba. psychiczna,. niedoroz-
wój.umysłowy,.traktowane.są.jako.kategorie.medyczne.i.jako.takie.wyma-
gają.konieczności.zasięgnięcia.opinii.biegłego.psychiatry..Opinia biegłe-
go nie przesądza jednak o orzeczeniu ubezwłasnowolnienia..Stanowi.
podstawę. do. ustalenia. poziomu. zaawansowania. schorzenia. i. ustalenia.
ewentualnych.konsekwencji,. jakie.schorzenie. to.może.przynieść.osobie,.
co.do.której.wnosi.się.o.ustalenie.ubezwłasnowolnienia..Opinia.biegłego.
podlega.wraz.z.innymi.dowodami.ocenie.sądu..Należy.jednak.zaznaczyć,.
że.opinia.biegłego.niestwierdzająca.przyczyn.ubezwłasnowolnienia.decy-
duje.o.niemożności.zastosowania.tej.instytucji.

Ze.względu.na.istotę.i.specyfikę.wniosku.o.ubezwłasnowolnienie.są-
dem.właściwym.do.rozstrzygnięcia.w.tej.sprawie.jest.sąd.okręgowy..Ogra-
niczony.jest.również.krąg.osób.uprawnionych.do.złożenia.wniosku.o.ubez-
własnowolnienie..Możliwość.ta.przysługuje:
�� małżonkowi.osoby,.która.ma.być.ubezwłasnowolniona,
�� krewnym.w.linii.prostej.oraz.rodzeństwu,
�� przedstawicielowi.ustawowemu,
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�� prokuratorowi,
�� Rzecznikowi.Praw.Obywatelskich.

Zapamiętaj!
postępowanie o ubezwłasnowolnienie toczy się z udziałem prokuratora, 
co oznacza obligatoryjny udział prokuratora w rozprawach przed sądami 
wszystkich instancji.

W.przypadku.zaistnienia.przyczyn.uzasadniających.konieczność.ochro-
ny. osoby. pełnoletniej,. która. ma. być. ubezwłasnowolniona,. sąd. może. na.
wniosek.uczestnika.postępowania.lub.z.urzędu.ustanowić.dla.niej.doradcę.
tymczasowego.. Jednak. przed. ustanowieniem. doradcy. tymczasowego. sąd.
powinien. najpierw. wysłuchać. osoby,. która. ma. być. ubezwłasnowolniona..
Osoba,.która.ma.ustanowionego.doradcę. tymczasowego,.ma.ograniczoną.
zdolność.do.czynności.prawnych.na.równi.z.osobą,.która.jest.ubezwłasno-
wolniona.częściowo..Z.uwagi.na.fakt,.że.w.sprawach.o.ubezwłasnowolnie-
nie.postępowanie.prowadzi.sąd.okręgowy,.powinien.z.urzędu.zawiadomić.
o.ustanowieniu.doradcy. tymczasowego. sąd.opiekuńczy,. aby. ten. jako. sąd.
właściwy.mógł.roztoczyć.nadzór.nad.czynnościami.doradcy.tymczasowego.

Z OrZEcZNIcTWa
Doradca.tymczasowy.ustanowiony.dla.osoby,.względem.której.toczy.się.
postępowanie.o.ubezwłasnowolnienie,.może.być.–.gdy.sąd,.przed.którym.
toczy.się.postępowanie.o.ubezwłasnowolnienie,.tak.postanowi.–.powołany.
do.jej.reprezentowania.i.do.zarządu.jej.majątkiem..Wówczas.jako.przed-
stawiciel.tej.osoby.może.on.na.podstawie.art..901.§.1.Kodeksu.cywilnego.
odwołać.darowiznę.dokonaną.przez.osobę,.dla.której.został.ustanowiony.

Postanowienie SN z 21 czerwca 1968 r., sygn. akt I cZ 77/68 
patrz: http://administracja3.inforlex.pl

Osoba.całkowicie.ubezwłasnowolniona.może.czynności.procesowe.podej-
mować.wyłącznie.przez.ustanowionego.opiekuna..Dotyczy.to.wszystkich.
czynności.procesowych,.a.więc.nie.tylko.wytoczenia.powództwa,.ale.tak-
że.wszelkich.innych.czynności.w.toku.postępowania.sądowego.

Postanowienie SN z 3 kwietnia 1981 r., sygn. akt IV cZ 38/81 
patrz: http://administracja3.inforlex.pl
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Ubezwłasnowolnienie. jest. instytucją. powołaną. w. wyłącznym. interesie.
osoby.chorej,.która.z.przyczyn.określonych.w.art..13.§.1.k.c..nie.jest.w.sta-
nie.kierować.swoim.postępowaniem.albo.z.przyczyn.określonych.w.art..16.
§.1.k.c..potrzebuje.pomocy.do.prowadzenia.spraw.życia.codziennego..In-
stytucja.ubezwłasnowolnienia.nie.służy.dobru.wnoszącego.o.ubezwłasno-
wolnienie.i.rodziny.tegoż.wnoszącego.

Postanowienie SN z 29 grudnia 1983 r., sygn. akt I cr 377/83 
patrz: http://administracja3.inforlex.pl

4.1. Ubezwłasnowolnienie całkowite
Instytucja.ubezwłasnowolnienia.całkowitego.jest.instytucją,.która.ma.słu-

żyć.dobru.osoby.ubezwłasnowolnionego..Nie.ma.podstaw.do.stosowania.tej.
instytucji.w.przypadku.osoby.chorej,.która.nie.chce.przebywać.w.DPS..Ubez-
własnowolnienie.całkowite.wymaga.przede.wszystkim.inicjatywy.ze.strony.
najbliższej.rodziny,.a.następnie.–.w.przypadku.ich.braku,.prokuratora..Należy.
pamiętać,.że.sam OPS lub DPS nie ma podstaw do wniesienia wniosku 
o ubezwłasnowolnienie całkowite.. OPS. lub. DPS. ma. natomiast. podstawy.
do.zawiadomienia.prokuratora.o.potrzebie.rozważenia.umieszczenia.w.DPS.

Przykładowy.wniosek.o.ubezwłasnowolnienie.całkowite.przedstawia.
wzór 4.

WZÓR 4. Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite

Miejscowość,.data.........................

. . . . . Do.Sądu.Okręgowego

. . . . . Wydział.Cywilny

. . . . . w....................................

Wnioskodawca:................................
Uczestnicy:
1.........................................................
2.........................................................
...........................................................
		(osoba,	która	ma	być	ubezwłasnowolniona)

Przy.udziale:.Prokurator.Prokuratury.Okręgowej.w............................
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WNIOSEK  
o ubezwłasnowolnienie całkowite

W.imieniu.własnym.wnoszę.o:
1...ubezwłasnowolnienie................................................,.ur............................

w.........................,..zam.............................................................................

Uzasadnienie
Uczestniczka.postępowania.............................................ur............................
w.dn..............................w..............................................
Wnioskodawca.jest.bratem.uczestniczki.postępowania.
Dowód:.kopia.skróconego.aktu.urodzenia
W.roku..................uczestniczka.postępowania.zaczęła.cierpieć.na.przemija-
jące.zaniki.pamięci..W.efekcie.po.kilku.miesiącach.szczegółowych.badań.
ustalono,.iż.cierpi.na.schizofrenię..Rozpoczęto.leczenie,.jednak.zaniki.pa-
mięci.nadal.postępowały..Uczestniczka.postępowania.znajduje.się.pod.stałą.
kontrolą.neurologa,.który.wskazuje.na.znaczne.pogorszenie.stanu.zdrowia.
w.ciągu.ostatnich.2.lat...............................zamieszkuje.sama..Jest.ona.osoba.
rozwiedzioną.–.z.byłym.mężem.nie.utrzymuje.kontaktu.od.wielu.lat.
W. ciągu. 6. ostatnich. miesięcy,. pomimo. regularnego. zażywania. leków,.
stan.uczestniczki.postępowania.się.pogorszył..Zamieszkała.u.siostry,.gdyż.
kilkakrotnie.zapominała.o.podstawowych.czynnościach. fizjologicznych..
Zdarzają. się. godziny,. podczas. których. uczestniczka. postępowania. traci.
kontakt.z.rzeczywistością.i.wmawia.rodzinie.nierealne.historie,.które.ni-
gdy.nie.miały.miejsca..Kilkakrotnie.odmówiła.zażycia.lekarstw,.reagując.
przy.tym.agresywnie..
Od.kilku.miesięcy..............................nie.jest.w.stanie.samodzielnie.kie-
rować.swoim.postępowaniem.ze.względu.na.postępujące.urojenia.i.zaniki.
pamięci.

Dowód:
1..Zaświadczenie.lekarza.neurologa.o.stanie.zdrowia.
2..Opinia.biegłego.lekarza.neurologa,.o.zażądanie.której.wnosi.się.
3...Świadek. –. .................................................... sąsiadka. uczestniczki. po-

stępowania.

Podstawę.prawną.wniosku.o.ubezwłasnowolnienie.stanowi.art..13.§.1.Ko-
deksu.cywilnego.

Załączniki:
1..............................
2..............................
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Wszelkich. czynności. prawnych,. oprócz. należących. do. bieżących.
spraw.życia.codziennego,.dokonuje.w.imieniu.osoby.ubezwłasnowol-
nionej.opiekun.prawny..Opiekuna dla osoby całkowicie ubezwłasno-
wolnionej ustanawia rejonowy sąd opiekuńczy po uprawomocnie-
niu się postanowienia o ubezwłasnowolnieniu..Istnieje.jednak.wiele.
czynności,.których.opiekun.prawny.nie.może.wykonać.bez.uzyskania.
stosownej. zgody. sądu. opiekuńczego.. Do. czynności. tych. zalicza. się.
m.in.. umieszczenie.w.DPS.czy.odwołanie. testamentu..W.przypadku.
tych.czynności,.które.przekraczają.zwykły.zarząd.interesami.lub.ma-
jątkiem.ubezwłasnowolnionego,.opiekun,.przed.ich.dokonaniem,.musi.
uzyskać.zgodę.sądu.opiekuńczego.

Opiekun. powinien. uzyskać. zezwolenie. sądu. opiekuńczego. we.
wszelkich.ważniejszych.sprawach,.które.dotyczą.osoby.podopiecznego.
(art..156.Kodeksu.rodzinnego.i.opiekuńczego).

Opiekun. osoby. ubezwłasnowolnionej. posiada. całkowite. upraw-
nienie.do.złożenia.wniosku.o.udzielenie.zezwolenia.na.umieszczenie.
tej. osoby. w. szpitalu. psychiatrycznym.. Uczestnikiem. postępowania.
o. umieszczenie. w. szpitalu. psychiatrycznym. pozostaje. jednak. osoba.
pozostająca.pod.opieką..Jeżeli.osoba.ta.posiada.zdolność.do.czynno-
ści. prawnych,. posiada. również. zdolność. do. samodzielnego. działania.
w.postępowaniu.dotyczącym.tej.osoby..Jeżeli.jednak.osoba.pozostają-
ca.pod.opieką.nie.posiada.zdolności.do.czynności.prawnych,.wówczas.
także.powinna.być.uczestnikiem.postępowania,.jednak.interesy.tej.oso-
by.w.postępowaniu.powinien.reprezentować.ustanowiony.do.tego.celu.
kurator..Osoba poddana opiece jest zawsze podmiotem, a nie przed-
miotem postępowania.

W.celu.wysłuchania.podopiecznego.sąd.może.nakazać.osobiste.sta-
wiennictwo.się.osoby.pozostającej.pod.opieką,.jak.również.zarządzić.
sprowadzenie. takiej. osoby.. Uprawnienia. sądu. opiekuńczego. w. tym.
względzie. są. bardzo. szerokie,. gdyż. może. on. nakazać. sprowadzenie.
podopiecznego.do.sądu.pod.rygorem.grzywny.każdemu,.u.kogo.dany.
podopieczny.przebywa.

Każdy,.kogo.sąd.opiekuńczy.ustanowi.opiekunem,.jest.obowiązany.
opiekę.objąć..Z.ważnych.powodów.sąd.opiekuńczy.może.zwolnić.od.
tego.obowiązku.(art..152.Kodeksu.rodzinnego.i.opiekuńczego).
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Objęcie.opieki.następuje.przez.złożenie.przyrzeczenia.przed.sądem.
opiekuńczym..Opiekun.powinien.objąć.swe.obowiązki.niezwłocznie.

Funkcja opiekuna prawnego. jest. zadaniem. odpowiedzialnym.
i.wymagającym.dużego.zaangażowania..Taka.sytuacja.ma.miejsce.rów-
nież.w.przypadku.ustanowienia.opiekunem.prawnym.osoby.ubezwłas-
nowolnionej.całkowicie.przebywającej.w.DPS,.pracownika.tamtejszej.
placówki..Pomimo.ekwiwalentu.za.wykonywaną.pracę,.często.niepro-
porcjonalnego.do.poświęconego.czasu,.pracownik.DPS.ma.ograniczo-
ne możliwości odmowy sprawowania funkcji opiekuna prawnego..
To.placówka,.w.której.osoba.wymagająca.opieki.przebywa.(DPS),.jest.
zobowiązana.do.wskazania.właściwej.osoby,.a.nie.sąd.rozstrzygający.
wniosek.

W. przypadku. braku. osób,. które. chcą. realizować. funkcje. opieku-
na,. sąd. opiekuńczy. zwraca. się. o. wskazanie. osoby,. której. mogłaby.
być.powierzona.opieka,.do.właściwej.jednostki.organizacyjnej.pomo-
cy.społecznej.albo.do.organizacji.społecznej,.do.której.należy.piecza.
nad.małoletnimi,.a.jeżeli.pozostający.pod.opieką.przebywa.w.placówce.
opiekuńczo-wychowawczej.albo.innej.podobnej.placówce,.w.zakładzie.
poprawczym. lub. w. schronisku. dla. nieletnich,. sąd. może. się. zwrócić.
także.do.tej.placówki.albo.do.tego.zakładu.lub.schroniska.(art..149.§.3.
Kodeksu.rodzinnego.i.opiekuńczego).

Na.podstawie.art..175.Kodeksu.rodzinnego.i.opiekuńczego.do.opie-
ki.nad.ubezwłasnowolnionym.całkowicie.stosuje.się.odpowiednio.prze-
pisy.o.opiece.nad.małoletnim.

Należy.pamiętać,.że.osoba.wskazana.musi.podjąć.się.realizacji.za-
dań. opiekuna,. aby. uniknąć. kary. grzywny.. Istnieje. jednak. instytucja,.
która. pozwala. na. modyfikowanie. nałożonego. na. pracownika. DPS.
obowiązku..Mianowicie.sąd.może.zwolnić.opiekuna.prawnego,. jeże-
li.zaistnieją.ważne.ku. temu.przesłanki. i.opiekun.nie.będzie.w.stanie.
faktycznie.wywiązać.się.ze.swojego.obowiązku..Konieczne.jest.jednak.
wykazanie,. że. wystąpiły. okoliczności,. które. uniemożliwiają. długo-
trwale.wywiązywanie.się.z.obowiązków.nałożonych.przez.sąd.

Nie.może.być.ustanowiony.opiekunem.ten,.w.stosunku.do.kogo.za-
chodzi.prawdopodobieństwo,.że.nie.wywiąże.się.należycie.z.obowiąz-
ków.opiekuna.(art..148.§.2.Kodeksu.rodzinnego.i.opiekuńczego).
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Sąd.opiekuńczy.przed.podjęciem.decyzji.o.ustanowieniu.danej.oso-
by.opiekunem.prawnym.powinien.zbadać,.czy.w.konkretnym.przypad-
ku. nie. zachodzą. przeszkody,. które. uniemożliwiają. objęcie. i. sprawo-
wanie.opieki..Zwolnienie.opiekuna.z.obowiązku.sprawowania.opieki.
może. jednak. nastąpić. tylko. z. „ważnych. powodów”,. które. podlegają.
swobodnej.ocenie.sądu.opiekuńczego..Zaliczyć.tu.można.m.in.:
�� podeszły.wiek,
�� zły.stan.zdrowia,
�� znaczne.obciążenie.innymi.obowiązkami.o.charakterze.społecznym,
�� charakter.wykonywanej.pracy.zawodowej.uniemożliwiający.regular-

ne.i.osobiste.sprawowanie.opieki.

Uprawnienie.do.złożenia.stosownego.wniosku.o.zwolnienie.od.spra-
wowania.opieki.posiada.wyłącznie.opiekun..Wniosek.opiekuna.o.zwol-
nienie.z.opieki.przedstawia.wzór 5.

WZÓR 5. Wniosek opiekuna o zwolnienie z opieki

. Miejscowość,.data.............................

. . . . . Do.Sądu.Rejonowego

. . . . . Wydział.Rodzinny.i.Nieletnich

. . . . . w..............................................

. . . . . Sygn..akt..................................

Wnioskodawca:................................
...........................................................
Uczestnicy:.brak

WNIOSEK  
o zwolnienie z opieki

W.imieniu.własnym.wnoszę.o:
1)..zwolnienie. Wnioskodawcy. .......................................... od. obowiąz-

ku. objęcia. opieki. nad. osobą. ubezwłasnowolnioną. .............................,.
ur...........................w........................................,.zam..w.Domu.Pomocy.
Społecznej.w........................................
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Uzasadnienie

Postanowieniem.Sądu.Opiekuńczego.z.dnia..........................ustanowiono.
mnie.opiekunem.prawnym.osoby.ubezwłasnowolnionej,.tj.......................,.
przebywającego.w.Domu.Pomocy.Społecznej.w..............................,.gdzie.
pracuję.na.stanowisku..........................................

Dowód:. Postanowienie. Sądu. Rejonowego. w. ........................... z. dnia.
..............znajdujące.się.w.aktach.sprawy.

Ze.względu.na.moją.sytuację.rodzinną.nie.mogę.podjąć.się.sprawowania.
tej.odpowiedzialnej. funkcji..W.dniu. .................... uzyskałam. informację,.
z.której.wynika,.że.jestem.w.10.tygodniu.ciąży..Lekarz.stwierdził.ciążę.
mnogą.–.bliźniaczą..Ponadto.wskazał.na.liczne.nieprawidłowości.wystę-
pujące.w.ułożeniu.płodu..W.związku.z.powyższym.lekarz.zalecił.mi.prze-
bywanie.w.pozycji. leżącej. oraz.wystawił. zwolnienie. lekarskie. na.okres.
30.dni..Zaznaczam,.że.po.porodzie.zamierzam.skorzystać.z.pełnego.przy-
sługującego.mi.urlopu.macierzyńskiego,.a.także.po.uzyskaniu.stosownej.
zgody.od.pracodawcy.skorzystać.z.urlopu.wychowawczego,.aby.poświęcić.
się.osobistemu.sprawowaniu.opieki.na.dziećmi.

Powyższe.okoliczności.powodują,.że.nie.będę.aktywna.zawodowo.przez.
okres. minimum. 2. lat,. co. wyłącza. możliwość. sprawowania. opieki. nad.
osobą.ubezwłasnowolnioną.przebywającą.w.Domu.Pomocy.Społecznej.
w......................................

Dowód:.zaświadczenie.lekarskie

Podstawę.prawną.wniosku.stanowi.art..152.Kodeksu.rodzinnego.i.opie-
kuńczego.

Postanowienie. o. ustanowieniu. wnioskodawcy. opiekunem. zostało. dorę-
czone.w.dniu.......,.stąd.termin.do.złożenia.wniosku.o.zwolnienie.od.obo-
wiązku.objęcia.opieki.został.zachowany.
W.tym.stanie.rzeczy.wniosek.niniejszy.jest.konieczny.i.uzasadniony.

Załączniki:
1.....................................
2.....................................
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4.2. Ubezwłasnowolnienie częściowe

W.określonych.sytuacjach.dotyczących.osoby.starszej.bądź.ciężko.
chorej,. która. na. co. dzień. nie. przebywa. w. DPS,. wystarczające. może.
być.ustanowienie kuratora dla osoby ułomnej..Kuratora.dla.osoby.
ułomnej.ustanawia.się,.jeżeli.potrzebuje.ona.pomocy.do.prowadzenia.
wszelkich.spraw.albo.spraw.określonego.rodzaju.

Pojęcie. osoby. ułomnej. zawiera. w. sobie. zarówno. osoby. dotknięte.
długotrwałym.kalectwem.(np..osoba.niewidoma),.jak.i.osoby,.których.
stan. zdrowia. uniemożliwia. lub. ogranicza. zdolność. do. prowadzenia.
swoich. spraw. (np.. choroby.osób. starszych.uniemożliwiające. im.nor-
malne.funkcjonowanie.w.bieżących.sprawach,.choroba.obłożna).

Zapamiętaj!
Choroba psychiczna nie uzasadnia ustanowienia kuratora dla osoby ułom-
nej, gdyż w jej przypadku zastosowanie ma ubezwłasnowolnienie całkowite 
i w konsekwencji ustalenie opiekuna prawnego.

Kurator.dla.osoby.ułomnej.jest.ustanowiony.wyłącznie.w.celu.nie-
sienia.pomocy.osobie.ułomnej.w.prowadzeniu. jej. spraw..Nie. jest. on.
jej. przedstawicielem. ustawowym.. Osoba. ułomna. objęta. kuratelą. za-
chowuje.pełną.zdolność.do.czynności.prawnych..Istnieje.jednak.możli-
wość,.że.osoba.ułomna.udzieli.kuratorowi.pełnomocnictwa.w.zakresie.
jego.obowiązków.określonych.postanowieniem.sądu.opiekuńczego.

Ustalając.kuratora.dla.osoby.ułomnej.w.trybie.art..183.§.1.Kodeksu.
rodzinnego.i.opiekuńczego,.sąd.określa.zakres.jego.uprawnień.i.obo-
wiązków.. Działania. podejmowane. przez. kuratora. wykraczające. poza.
wskazania.sądu.opiekuńczego.są.działaniami.bez.umocowania.

Osobą. uprawnioną. do. zgłoszenia. wniosku. o. ustanowienie. kura-
tora. jest. osoba.ułomna,. która. ubiega. się. o. ustanowienie. dla. niej. ku-
ratora.. W. sytuacjach. szczególnych. wniosek. może. złożyć. prokurator.
(np..na.skutek.zawiadomienia.otrzymanego.od.pracownika.socjalnego),.
jednak.osoba.ułomna.zawsze.może.się.takiemu.wnioskowi.sprzeciwić.
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W.przypadku.ustanowienia.kuratora.sąd.wyda.mu.zaświadczenie,.
w.którym.określa.zakres.jego.uprawnień..Należy.przyjąć,.że.stosowne.
zaświadczenie.powinno.zawierać:
�� imię. i. nazwisko,. datę. urodzenia. oraz. miejsce. zamieszkania. osoby.

ułomnej,
�� imię.i.nazwisko.oraz.miejsce.zamieszkania.kuratora.

Z OrZEcZNIcTWa
Kurator.ustanowiony.dla.osoby.ułomnej.w.trybie.art..138.§.1.Kodeksu.
rodzinnego.i.opiekuńczego.nie.jest.przedstawicielem.ustawowym.osoby.
ułomnej.

Postanowienie SN z 24 maja 1995 r., sygn. akt II crN 22/95

Instytucja. ustanowienia. kuratora. dla. osoby. ułomnej. dotyczy. osób.
świadomych,.które.są.w.stanie.samodzielnie.kierować.swoim.postępo-
waniem,. jednak. ze. względu. na. szczególne. ułomności,. spowodowane.
np..kalectwem,.nie.są.w.stanie.wykonać. tych.czynności.samodzielnie..
Inny.charakter.ma. instytucja.opiekuna.prawnego.oraz.połączona.z.nią.
instytucja. ubezwłasnowolnienia. wraz. z. możliwością. ustanowienia. do-
radcy.tymczasowego.

4.3. Umieszczenie w DPS bez zgody

Jeżeli. osoba. bezwzględnie. wymagająca. pomocy. lub. jej. przedsta-
wiciel. ustawowy. nie. wyrażają. zgody. na. umieszczenie. w. DPS. lub. po.
umieszczeniu.wycofają.swoją.zgodę,.OPS.lub.DPS.obowiązane.są.do.za-
wiadomienia.o.tym.właściwego.sądu,.a.jeżeli.osoba.taka.nie.ma.przed-
stawiciela.ustawowego.lub.opiekuna.–.prokuratora.

Wniosek. o. umieszczenie. osoby. psychicznie. chorej. bez. jej. zgody.
w.DPS.składa.osoba.uprawniona.do.reprezentowania.właściwego.OPS.
do.właściwego.miejscowo.sądu.rejonowego.

Przykład.wniosku.o.umieszczenie.osoby.psychicznie.chorej.bez. jej.
zgody.w.DPS.przedstawia.wzór 6.
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WZÓR 6.  Wniosek o umieszczenie osoby psychicznie chorej  
bez jej zgody w DpS

																		Pieczęć	 Miejscowość,	data

. . . . . Sąd.Rejonowy

. . . . . w................................/.............

. . . . . Wydział.Rodzinny.i.Nieletnich

1..Wnioskodawca:........................................................................................
	 (opiekun	prawny/pracownik	socjalny)

2..Uczestnik.postępowania:..........................................................................
(kurator	reprezentujący	interesy	podopiecznego		

bądź	osoba	uprawniona,	jeśli	nie	została	
ubezwłasnowolniona	całkowicie)

WNIOSEK
o umieszczenie osoby psychicznie chorej  

w Domu Pomocy Społecznej bez jej zgody

W.imieniu.Ośrodka.Pomocy.Społecznej.w.......................................wno-
szę. o. umieszczenie. Pana. ...................................... ur.. ..............................
w..........................,.syna.............................,.w.Domu.Pomocy.Społecznej.
bez.jego.zgody.

Uzasadnienie

Pan................................jest.osobą.samotną..Żona.Pana...............................
nie.żyje.od.1995.roku..Syn.klienta.ma.na.utrzymaniu.5-osobową.rodzinę.
i.zamieszkuje.w.wynajmowanym.mieszkaniu,.w.związku.z.czym.nie.jest.
w.stanie.sprawować.osobistej.opieki.nad.ojcem..
Dowód:.akt.zgonu.żony.–.Pani.....................................................................

Od.............................Pan........................................................jest.klientem.
Ośrodka.Pomocy.Społecznej..Korzysta.z.pomocy.w.formie.specjalistycz-
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nych.usług.opiekuńczych..Posiada.stałe.źródło.dochodu.w.postaci.renty.
inwalidzkiej.ustalonej.decyzją.Zakładu.Ubezpieczeń.Społecznych.

Dowód:.decyzja.nr.......................................................................................

Klient. cierpi.na. schizofrenię.od. ............... lat..Choroba.została. zdiagno-
zowana.w............................przez.lekarza.neurologa..W.ciągu.ostatniego.
roku.stan.klienta.pogorszył.się.do. tego.stopnia,.że.niemożliwe.stało.się.
funkcjonowanie.w.codziennych.sprawach,.jak.np..regulowanie.opłat,.przy-
gotowanie.posiłków,.wizyty.u.lekarza..Ponadto.klient.ma.poczucie.bycia.
ciężarem.dla.rodziny,.co.powoduje,.że.często.bywa.agresywny.i.odrzuca.
oferowaną.mu.pomoc,.nie.dba.o.higienę.osobistą..Był.trzykrotnie.hospi-
talizowany.w.szpitalach.psychiatrycznych,.ostatnio.w.................................
bieżącego.roku.

Dowód:.opinia.lekarza.neurologa.z.dnia......................................................

W. okresach. nasilenia. objawów. chorobowych. klient. odmawia. kontak-
tu. z. lekarzem,. nie. przyjmuje. regularnie. leków,. co. tylko. pogarsza. stan.
jego.zdrowia..Wszelkie.sprawy.urzędowe,.a.także.zakupy.realizuje.oso-
ba.świadcząca.specjalistyczne.usługi.opiekuńcze.na.rzecz.klienta..Klient.
bywa.jednak.w.stosunku.do.opiekunki.agresywny.i.często.odmawia.współ-
pracy..Nie.pozwala.to.na.zrealizowanie.wszystkich.niezbędnych.czynności.
opiekuńczych.

Dowód:. ...................................................................–.świadek.(pracownik.
socjalny.zajmujący.się.Panem....................................................................)

Schorzenie.klienta.ma.charakter.przewlekły.i.tymczasowa.hospitalizacja.
nie.powoduje.stabilizacji.stanu.zdrowia..W.tej.sytuacji.Ośrodek.Pomocy.
Społecznej.nie.jest.w.stanie.zapewnić.klientowi.niezbędnej.opieki,.a.po-
zostawienie.Pana...............................w.dotychczasowych.warunkach.może.
stanowić.zagrożenie.dla.jego.życia.i.zdrowia..

W.związku.z.powyższym.niniejszy.wniosek.jest.potrzebny.i.uzasadniony..
Znajduje.on.oparcie.w.art..39.ust..1.ustawy.z.19.sierpnia.1994.r..o.ochronie.
zdrowia.psychicznego..
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Jeżeli.osoba,.która.wskutek.choroby.psychicznej.lub.upośledzenia.umy-
słowego.nie.jest.zdolna.do.zaspokajania.podstawowych.potrzeb.życiowych.
(i.nie.ma.możliwości.korzystania.z.opieki.innych.osób),.potrzebuje.stałej.
opieki.i.pielęgnacji,.lecz.nie.wymaga.leczenia.szpitalnego,.lub.jej.przed-
stawiciel.ustawowy.nie.wyrażają.zgody.na.przyjęcie. tej.osoby.do.DPS,.
a.brak.opieki.zagraża.życiu.tej.osoby,.OPS.może.wystąpić.do.sądu.opie-
kuńczego.miejsca.zamieszkania.tej.osoby.z.wnioskiem.o.przyjęcie.do.DPS.
bez.jej.zgody.(art..39.ustawy.z.19.sierpnia.1994.r..o.ochronie.zdrowia.psy-
chicznego)..Z.wnioskiem.takim.może.wystąpić.również.kierownik.szpitala.
psychiatrycznego,.jeżeli.przebywająca.w.nim.osoba.jest.niezdolna.do.sa-
modzielnego.zaspokajania.podstawowych.potrzeb.życiowych,.a.potrzebuje.
stałej.opieki.i.pielęgnacji,.natomiast.nie.wymaga.dalszego.leczenia.w.tym.
szpitalu.. Jeżeli. osoba. wymagająca. skierowania. do. DPS. ze. względu. na.
swój.stan.psychiczny.nie.jest.zdolna.do.wyrażenia.na.to.zgody,.o.jej.skie-
rowaniu.do.DPS.orzeka.sąd.opiekuńczy.

4.4. Pytania

W.tej.części.przedstawiamy.odpowiedzi.na.pytania.z.zakresu.omó-
wionego.w.rozdziale.4.

4.4.1.  Czy OPS jest zobowiązany wskazać opiekuna osoby 
ubezwłasnowolnionej?

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym art. 149 § 3 Kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego. Czy zgodnie z tą regulacją OPS jest zobowiąza-
ny do wskazania osoby, której opieka mogłaby być powierzona? Czy 
w przypadku braku pracowników oraz innych osób, którzy dobrowol-
nie chcieliby pełnić funkcję opiekuna, ośrodek nadal jest zobowiąza-
ny do wskazania właściwej osoby?

Tak,.OPS.zobowiązany.jest.w.tym.wypadku.do.wskazania.właściwej.
osoby.w.celu.pełnienia.roli.opiekuna..Problem.ten.jest.dość.powszechny,.
bo.wypełnianie.obowiązków.opiekuna.wiąże.się.z.wieloma.czynnościa-
mi,.które.nie.są.możliwe.do.wykonania.w.godzinach.pracy.pracownika..
Jednakże.opiekun.nie.będzie.ustanowiony,. jeśli.nie.zostanie.wskazana.
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osoba.do.pełnienia.tej.funkcji..To placówka, w której osoba wymaga-
jąca opieki przebywa, jest w stanie wskazać właściwą osobę, a nie 
sąd rozstrzygający wniosek.

Należy.pamiętać,.że.osoba.wskazana.musi.podjąć.się.realizacji.zadań.
opiekuna,.aby.uniknąć.kary.grzywny..

Sąd. może. zwolnić. opiekuna. prawnego. w. przypadku,. gdy. zaistnie-
ją.ważne.ku. temu.przesłanki. i.opiekun.nie.będzie.w.stanie. faktycznie.
wywiązać.się.ze.swojego.obowiązku..Zgodnie.z.art..148.§.2.Kodeksu.
rodzinnego.i.opiekuńczego.nie.może.być.ustanowiony.opiekunem.ten,.
w.stosunku.do.kogo.zachodzi.prawdopodobieństwo,.że.nie.wywiąże.się.
należycie.z.obowiązków.opiekuna.

Analizowana.sytuacja.ma.miejsce.w.przypadku.braku.osób.spokrew-
nionych.z.osobą.chorą..W.przypadku.zidentyfikowania.osób.spokrew-
nionych.ośrodek.może.wskazać.je.jako.właściwe.do.pełnienia.tej.funkcji.

Jeśli.sytuacja.będzie.się.przeciągała,.a.kolejne.osoby.nie.będą.w.sta-
nie.sprawować.funkcji.opiekuna.(bądź.wykażą.przed.sądem,.że.nie.są),.
sąd. ustanowi. kuratora. do. doraźnych. czynności. niecierpiących. zwłoki.
–.jest.to.jednak.tylko.rozwiązanie.tymczasowe.

4.4.2.  Czy obowiązkowa jest zgoda sądu na umieszczenie w DPS 
osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie?

Opiekun prawny złożył wniosek o umieszczenie osoby ubezwłasnowol-
nionej całkowicie w DPS. Do wniosku dołączył swoją zgodę na umiesz-
czenie w DPS, jak również na ponoszenie opłat za pobyt z dochodów 
podopiecznego. Opiekun ten wskazuje, że zgoda sądu jest w tym zakre-
sie niepotrzebna ze względu na fakt, że to on działa jako przedstawiciel 
ustawowy osoby chorej – ubezwłasnowolnionej, posiada do tego sto-
sowne umocowanie, a zgoda sądu jest zbędna. Czy ma rację?

Nie,.opiekun.prawny.nie.ma.racji..Zgodnie.z.przepisami.Kodeksu.ro-
dzinnego.i.opiekuńczego,.opiekun.prawny.ma.obowiązek.uzyskać.zgo-
dę.sądu.opiekuńczego.na.podjęcie.wszelkich.działań.dotyczących.osoby.
podopiecznego,.które.przekraczają. zakres.bieżących.czynności,. do. ta-
kich.niewątpliwie.należy.umieszczenie.w.DPS.osoby.chorej.i.niebędącej.
w.stanie.funkcjonować.w.codziennym.życiu.
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Zgodnie.z.art..156.Kodeksu.rodzinnego.i.opiekuńczego,.opiekun.po-
winien.uzyskać.zezwolenie. sądu.opiekuńczego.we.wszelkich.ważniej-
szych. sprawach,. które. dotyczą. osoby. podopiecznego.. Ten. wymóg. ma.
na.celu.zapewnienie.szerokiej.kontroli.działań.opiekuna,.który.zawsze.
powinien.występować.w.interesie.swojego.podopiecznego.

Zgoda sądu na umieszczenie w DPS jest jak najbardziej wyma-
gana. Co.więcej,.w.przypadku.osoby.całkowicie.ubezwłasnowolnionej,.
która.nie.ma.zdolności.do.czynności.prawnych,.interesy.podopiecznego.
w.postępowaniu.sądowym.są.dodatkowo.reprezentowane.przez.kuratora,.
który.bada,.czy.wniosek.opiekuna.prawnego.o.umieszczenie.w.DPS.jest.
zgodny.z.interesem.osoby.ubezwłasnowolnionej..Szczególne.znaczenie.
ma.bowiem.zapewnienie.prawidłowości.postępowania.w.przypadku.oso-
by,.która.sama.nie.jest.w.stanie.reprezentować.swoich.interesów.

5. Odpłatność za pobyt w DPS

Zgodnie. z. przepisami. ustawy. o. pomocy. społecznej,. pobyt. w. DPS.
jest.odpłatny..Należy.jednak.pamiętać,.że.DPS.nie.są.instytucjami.nasta-
wionymi.na.zysk,.w.związku.z.czym.wysokość.opłat.ustalana.jest.na.pod-
stawie.kosztów.prowadzonej.działalności..Zasadniczym.celem.DPS.jest.
prawidłowa.realizacja.zadań.na.rzecz.osób.niepełnosprawnych.lub.star-
szych.w.nich.przebywających.

5.1. Opłaty osoby uprawnionej

Opłata.za.pobyt.w.DPS.jest.określona.–.na.podstawie.art..60.ustawy.
o.pomocy.społecznej.–.do wysokości średniego miesięcznego kosztu 
utrzymania mieszkańca..Wysokość.opłaty.nie.może.przekraczać.śred-
niego.miesięcznego.kosztu.utrzymania,.chyba.że.niższa.kwota.wynika.
z.przepisów.odrębnych.

Wysokość.średniego.miesięcznego.kosztu.utrzymania.została.określona.
bezpośrednio.w.przepisach.ustawy.o.pomocy.społecznej..Zgodnie.z.art..6.
pkt.15.tej.ustawy.–.średni.miesięczny.koszt.utrzymania.to.kwota.rocznych.
kosztów.działalności.domu.wynikająca.z.utrzymania.mieszkańców.z.roku.
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poprzedniego,.lecz.bez.kosztów.inwestycyjnych,.wydatków.bieżących.na.
remonty.i.zakupy.związane.z.naprawami,.powiększona.o.prognozowany.
średni.wskaźnik.cen. towarów.i.usług.konsumpcyjnych.ogółem,.przyjęty.
w.ustawie.budżetowej.na.dany.rok.kalendarzowy,.podzielona.przez.liczbę.
miejsc,.ustaloną.jako.suma.rzeczywistej.liczby.mieszkańców.domu.w.po-
szczególnych.miesiącach.roku.poprzedniego.

W.przypadku.DPS,.który.właśnie.rozpoczął.działalność,.średni.mie-
sięczny.koszt.utrzymania.ustala.się,.zgodnie.z.art..60.ustawy.o.pomocy.
społecznej,.w.wysokości.średniej.wojewódzkiej.kwoty.średniego.kosztu.
utrzymania.w.DPS.danego.typu.

Ustalenie.opłaty.mieszkańca.domu.następuje.w.formie.decyzji.admi-
nistracyjnej.wydawanej.przez.OPS,.który.skierował.osobę.uprawnioną.
do.DPS,.na.podstawie.średniego.kosztu.utrzymania.w.danym.DPS.ogła-
szanego.co.roku.w.dzienniku.wojewódzkim..

Zapamiętaj!
adresatem decyzji dotyczącej opłaty za pobyt w DpS jest osoba uprawniona, 
natomiast ustalenie opłaty ponoszonej przez osoby zobowiązane, tj. wstęp-
nych, zstępnych i małżonka, następuje na podstawie stosownej umowy z kie-
rownikiem OpS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której 
opłata dotyczy.

Przykładową.decyzję.o.ustaleniu.wysokości.opłaty.osoby.uprawnio-
nej.za.pobyt.w.DPS.przedstawia.wzór 7.

WZÓR 7.  Decyzja o ustaleniu wysokości opłaty osoby uprawnionej 
za pobyt w DpS

Prezydent.Miasta.Radomia. Radom,.dnia.10.maja.2013.r.

. . . . . . Pani

. . . . . . Hanna.Kowalska

. . . . . . ul..Mickiewicza.1.m..8

. . . . . . 09-422.Radom
Nr.ewidencyjny.decyzji
MOPS.8131.222.222.22.13
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DEcyZja
Na. podstawie. art.. 17. ust.. 1. pkt. 16,. art.. 59. ust.. 2,. art.. 60. ust.. 1,. 2. i. 3,.
art..61.ust..1,.ust..2,.ust..2a,.ust..3,.art..62.ust..2,.art..104.ust..1,.art..106.
ust..1.ustawy.z.12.marca.2004.r..o.pomocy.społecznej.(j.t..Dz.U..z.2013.r..
poz..182.z.późn.zm.),.art..104.z.ustawy.z.14.czerwca.1960.r..–.Kodeks.
postępowania.administracyjnego.(j.t..Dz.U..z.2013.r..poz..267),.ogłoszenia.
Starosty.Radomskiego.w.sprawie.ustalenia.średniego.miesięcznego.kosztu.
utrzymania.mieszkańca.w.roku.2013.z.15.stycznia.2013.r..(Dziennik.Urzę-
dowy.Województwa.Mazowieckiego.z.17.stycznia.2013.r..poz..111).oraz.
upoważnienia.Prezydenta.Miasta.Radomia.nr.111/2012.z.13.marca.2012.r..
Dyrektora.Miejskiego.Ośrodka.Pomocy.Społecznej.w.Radomiu.do.wyda-
wania.decyzji. administracyjnych.w. indywidualnych. sprawach.z. zakresu.
pomocy. społecznej. należących. do. właściwości. gminy,. po. rozpatrzeniu.
sprawy.dotyczącej.ustalenia.wysokości.opłat.za.pobyt.w.Domu.Pomocy.
Społecznej.w.XXX.Pani.Hanny.Kowalskiej,

postanawiam
ustalić.miesięczną.opłatę.za.pobyt.Pani.Hanny.Kowalskiej.w.Domu.Pomo-
cy.Społecznej.w.XXX.w.wysokości.miesięcznej.750,00.zł.(słownie:.sie-
demset.pięćdziesiąt.złotych),.którą.należy.wnosić.w.kasie.Domu.Pomocy.
Społecznej.lub.na.jego.rachunek.bankowy.
Ustalić.miesięczną.opłatę.za.pobyt.Pani.Hanny.Kowalskiej.w.Domu.Po-
mocy.Społecznej.w.XXX.w.wysokości.miesięcznej.750,00.zł. (słownie:.
siedemset. pięćdziesiąt. złotych),. do. której. ponoszenia. zobowiązany. jest.
syn.Adam.Kowalski,.którą.należy.przekazywać.na.rachunek.bankowy:
Urząd.Miasta.Radomia
Nr.rachunku.22.1020.1111.1111.1111.0888.4444.
Ustalić. miesięczną. opłatę. za. pobyt. Pani. Hanny. Kowalskiej. w. Domu.
Pomocy.Społecznej.w.XXX.w.wysokości.miesięcznej.750,00.zł.(słow-
nie:.siedemset.pięćdziesiąt.złotych),.do.której.ponoszenia.zobowiązana.
jest.Gmina.

Uzasadnienie
Średni.miesięczny.koszt.utrzymania.mieszkańca.w.Domu.Pomocy.Spo-
łecznej.w.XXX,.ustalony.na.podstawie.Ogłoszenia.Starosty.Radomskiego.
z.15.stycznia.2013.r..(Dziennik.Urzędowy.Województwa.Mazowieckiego.
z.17.stycznia.2013.r..poz..111).wynosi.2250,00.zł.
Dochód.Pani.Hanny.Kowalskiej.stanowi.emerytura.wraz.z.dodatkiem.pie-
lęgnacyjnym..Natomiast.zgodnie.przepisami.ustawy.o.pomocy.społecznej,.
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tj..zgodnie.z.art..61.ust..1.pkt.1,.2,.3.oraz.ust..2,.2a,.3,.obowiązani.do.wno-
szenia.opłaty.za.pobyt.w.domu.pomocy.społecznej.są.w.kolejności:
1)..mieszkaniec.domu,.a.w.przypadku.osób.małoletnich.–.przedstawiciel.

ustawowy,.z.dochodów.dziecka.nie.więcej.niż.w.wysokości.70%.docho-
du,.który.w.przypadku.Pani.Hanny.Kowalskiej.wynosi.YYY;

2)..małżonek,.zstępni.przed.wstępnymi,.syn.Adam.Kowalski.na.podstawie.
zawartej. umowy. nr. 111/2013. z. dnia. 10.01.2013. r.. w. wysokości. mie-
sięcznej.750,00.zł;

3)..gmina,.z.której.osoba.została.skierowana.do.domu.pomocy.społecznej,.
tj..gmina.Radom.w.wysokości.750,00.zł,.tj..w.wysokości.różnicy.mię-
dzy.średnim.kosztem.utrzymania.w.domu.pomocy.społecznej.a.opłatą.
wnoszoną.odpowiednio.przez.Panią.Hannę.Kowalską.oraz.syna.Adama.
Kowalskiego.

Zgodnie.z.art..61.ust..3,.w.przypadku.niewywiązywania.się.osób,.o.któ-
rych.mowa.w.pkt.1.i.2,.z.obowiązku.opłaty.za.pobyt.w.domu.pomocy.spo-
łecznej,.opłatę.zastępczo.wnosi.gmina,.z.której.osoba.została.skierowana.
do. domu. pomocy. społecznej.. Gminie. przysługuje. prawo. dochodzenia.
zwrotu.poniesionych.na.ten.cel.wydatków.
W.związku.z.powyższym.orzeczono.jak.w.sentencji.

Pouczenie
Na.podstawie.art..104.ust..1.ustawy.o.pomocy.społecznej.należności.z.ty-
tułu.wydatków.na.świadczenia.z.pomocy.społecznej.z.tytułu.opłat.okre-
ślonych.przepisami.ustawy.oraz.z.tytułu.nienależnie.pobranych.świadczeń.
podlegają.ściągnięciu.w.trybie.przepisów.o.postępowaniu.egzekucyjnym.
w.administracji.
Na. podstawie. art.. 109. ustawy. o. pomocy. społecznej,. osoby. i. rodziny. ko-
rzystające. ze. świadczeń.pomocy. społecznej. są. zobowiązane.niezwłocznie.
poinformować.ośrodek.pomocy.społecznej.o.każdej.zmianie.w.ich.sytuacji.
osobistej,.dochodowej.i.majątkowej,.która.wiąże.się.z.podstawą.ustalenia.od-
płatności.za.pobyt.w.domu.pomocy.społecznej.
Od.decyzji.służy.prawo.odwołania.do.Samorządowego.Kolegium.Odwoław-
czego.w.Płocku.za.pośrednictwem.Dyrektora.Miejskiego.Ośrodka.Pomocy.
Społecznej.w.Płocku.w.terminie.14.dni.od.daty.doręczenia.

Otrzymują:
1).Adresat
2).A/a
3).Dom.Pomocy.Społecznej.w.XYZ
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5.2. Zobowiązani do odpłatności

Przed. przypisaniem. oznaczonej. wielkości. zobowiązań. konkretnej.
osobie,. tj.. np.. małżonkowi. lub. zstępnym,. rolą. organu,. tj.. właściwego.
OPS,. jest. zbadanie,. ponad. jaką. kwotę. nie. może. ustalać. cząstkowego.
obciążenia. odpłatnością. wobec. poszczególnych. podmiotów.. W. pierw-
szej.kolejności.należy.zweryfikować,.czy.podmioty.współzobowiązane.
do.ponoszenia.odpłatności.wraz.z.mieszkańcem.DPS.są.osobami.samot-
nie.gospodarującymi,.czy.też.są.osobami,.których.dochód.jest.ustalany.
w.kontekście.rodziny..Status.ten.ma.bowiem.szczególne.znaczenie.przy.
ustalaniu.kryterium.dochodowego.

Z OrZEcZNIcTWa
W.przypadku.gdy.małżonek.lub.krewny.mieszkańca.domu.pomocy.spo-
łecznej. odmawia. podpisania. umowy,. o. której. mowa. w. art.. 103. ust.. 2.
ustawy.o.pomocy.społecznej,.to.organ.pomocy.społecznej.winien.wystą-
pić. do. sądu. powszechnego. z. roszczeniem. opartym. na. przepisie. art.. 64.
Kodeksu.cywilnego..Udokumentowana.odmowa.zawarcia.umowy.przez.
osobę.zobowiązaną.nie.uzasadnia.wydania.decyzji.określającej.wysokość.
wydatków.poniesionych.zastępczo.przez.gminę. i.zobowiązującej.do. ich.
zwrotu.osobę,.która.odmówiła.zawarcia.umowy.
W.ocenie.Sądu,.przepis.art..61.ust..3.ustawy.o.pomocy.społecznej.usta-
nawia.materialnoprawną.podstawę.do.dochodzenia.przez.gminę. zwrotu.
poniesionych.wydatków,.lecz.tylko.w.sytuacji,.gdy.osoby,.które.podpisały.
umowę,.nie.wywiązują.się.z.jej.realizacji..Roszczenie.o.zwrot.wydatków.
poniesionych.przez.gminę.ma.cywilnoprawny.charakter,.a.jako.taki.może.
być. przedmiotem. sporu. cywilnego. między. równoprawnymi. stronami..
Spory.takie.rozstrzygać.mogą.natomiast.sądy.powszechne..

Wyrok WSa we Wrocławiu z 21 maja 2009 r., 
sygn. akt IV Sa/Wr 30/09 

patrz: http://administracja3.inforlex.pl

Umowa,.którą.członkowie.rodziny.osoby.umieszczonej.w.DPS.pod-
pisują.z.kierownikiem.OPS,.powinna.być.zawarta.na.piśmie.i.określać:
�� formę.i.rozmiar.świadczonej.pomocy,
�� okres,.na.jaki.umowa.jest.zawarta.
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Stronami. umowy. są:. małżonek,. określeni. zstępni. lub. wstępni. oraz.
kierownik. OPS. bądź. kierownik. powiatowego. centrum. pomocy. rodzi-
nie.. Obowiązek dostarczania środków utrzymania ciąży najpierw 
na małżonku,. a. następnie. na. zstępnych. przed. wstępnymi,. przy. czym.
obowiązek. ten. obciąża. krewnych. bliższym. stopniem. przed. dalszymi,.
np..dzieci.przed.wnukami.

Zapamiętaj!
mieszkaniec DpS zobowiązany jest do uiszczania opłat bezpośrednio na rzecz 
domu na podstawie stosownej decyzji – przelewem bądź w kasie DpS – naj-
częściej w formie potrącenia z przekazywanych mu środków pieniężnych.

Osoby. zobowiązane. do. ponoszenia. opłat,. tj.. małżonek,. zstępni.
i.wstępni,. uiszczają.opłaty.w.OPS,.gdyż. stroną.umowy,.na.podstawie.
której.dokonują.wpłat,.nie.jest.dyrektor.właściwego.DPS,.ale.kierownik.
OPS..Następnie.OPS.przelewa.na.rachunek.DPS.różnicę.pomiędzy.śred-
nim.miesięcznym.kosztem.po.uwzględnieniu.wpłat.podmiotów.zobowią-
zanych,.a.wpłatami.mieszkańca.

Umowy.dotyczące.ponoszenia.opłat.za.DPS.noszą.znamiona.typowe.
dla.umów.cywilnoprawnych.i.jako.takie.powinny.być.postrzegane,.tak-
że.w.świetle.rozwiązywania.sporów..Ustalenie przedmiotowej opłaty 
w drodze umowy jest czynnością obligatoryjną,.w.związku.z.czym.
dopóki.stosowna.umowa.nie.zostanie.zawarta,.dopóty.po.stronie.zstęp-
nych.nie. istnieje.obowiązek.ponoszenia.opłaty.. Istnieje. jedynie.możli-
wość zastąpienia oświadczenia strony wyrokiem sądowym.. Prawo-
mocny.wyrok.zastępuje.jednak.tylko.oświadczenie.jednej.ze.stron,.przy.
czym. konieczne. jest. oświadczenie. drugiej. strony,. tj.. kierownika. OPS,.
złożone.w.formie.przewidzianej.dla.zachowania.ważności.umowy.

Formularz.umowy.ustalającej.obowiązek.ponoszenia.opłat.za.miesz-
kańca.DPS.przedstawia.wzór 8.

Zapraszamy na naszą stronę  www.pips.infor.pl
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WZÓR 8.  Umowa ustalająca obowiązek ponoszenia opłat 
za mieszkańca DpS

Miejscowość,.data.....................

UmOWa 
nr ................./..................... r.

zawarta.w.dniu..............................pomiędzy.Ośrodkiem.Pomocy.Społecznej.
w.............................................,.ul...............................................................,..
reprezentowanym. na. mocy. ................................................ (uchwały/za-
rządzenia.wójta/burmistrza/prezydenta.miasta.w. ....................................).
przez.Pana/Panią...............................................................
a
Panem/Panią. ..................................................,. ur.. ....................................,.
zam.. ...........................................,.nr.PESEL. ............................................,.
legitymującym/ą.się.dowodem.osobistym....................................................
zawarta.na.podstawie.art..61.ustawy.z.12.marca.2004.r..o.pomocy.społecznej.

§ 1
Pan/Pani. ............................................................ oświadcza,. iż. jest. ..........
................................ (stopień. pokrewieństwa). Pana/Pani. .........................
.............................,. zwanego.dalej.Świadczeniobiorcą,. i.na.mocy.art..61.
oraz.art..103.ust..1.ustawy.z.12.marca.2004.r..o.pomocy.społecznej.jest.
zobowiązany/a.do.wnoszenia.opłat.za.pobyt.Świadczeniobiorcy.w.Domu.
Pomocy.Społecznej.

§ 2
Pan/Pani......................................................zobowiązuje.się.do.dokonywa-
nia. opłat. w. kwocie. ............... miesięcznie. (słownie:. ..............................). .
–. co. stanowi. ................%. średniego. miesięcznego. kosztu. utrzymania.
mieszkańca.w.Domu.Pomocy.Społecznej.
Opłata.określona.w.pkt.1.podlega.aktualizacji,.przy.czym.zmiana.wyso-
kości.opłaty.następuje.w.szczególności.w.przypadku:.–.zmiany.miesięcz-
nego.kosztu.utrzymania.mieszkańca.w.Domu.Pomocy.Społecznej,.zmiany.
dochodu.Świadczeniobiorcy,.zmiany.dochodu.lub.sytuacji.osobistej.i.ma-
jątkowej.Pana/Pani..............................................
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Zmiana.wysokości. opłat. następuje.w. formie.pisemnego.powiadomienia.
i.nie.wymaga.wypowiedzenia.warunków.umowy.

§ 3
Pan/Pani. jest. zobowiązany/a. do. bieżącego. informowania. Kierownika.
Ośrodka.Pomocy.Społecznej.o.każdej.zmianie. sytuacji.osobistej. lub.ma-
jątkowej,.która.może.mieć.wpływ.na.podstawę.do.ustalenia.opłaty.za.pobyt.
w.Domu.Pomocy.Społecznej,.jak.również.do.każdorazowego.poinformowa-
nia.o.zmianie.miejsca.zamieszkania..W.przypadku.zaniechania.poinformo-
wania.o.zmianach.wynikających.z.nowej.sytuacji.osobistej.lub.majątkowej.
–.ustalenie.wysokości.nowej.opłaty.następuje.od.dnia.zaistnienia.przesłanek.
do.zmiany.wysokości.ustalonej.opłaty,.także.z.mocą.wsteczną.

§ 4
Umowa.jest.zawarta.na.okres.pobytu.Świadczeniobiorcy.w.Domu.Pomo-
cy. Społecznej. i. wygasa. z. chwilą. opuszczenia. przez. Świadczeniobiorcę.
Domu.Pomocy.Społecznej.

§ 5
Opłatę.określoną.w.§.2.należy. regulować.do.10.dnia.każdego.miesiąca.
na.konto.Ośrodka.Pomocy.Społecznej. ......................................................
.......................................... bądź.w.kasie. .....................................................
z.dopiskiem.„opłata.za.pobyt.w.DPS.Pana/Pani.......................................”.
W.przypadku.zwłoki.w.płatności.powstaje.obowiązek.uregulowania.usta-
wowych.odsetek.

§ 6
Wszelkie.zmiany.umowy.wymagają.zachowania.formy.pisemnej.pod.ry-
gorem.nieważności.

§ 7
W.sprawach.nieuregulowanych.niniejszą.umową.mają.zastosowanie.przepisy.
Kodeksu.postępowania.administracyjnego,.Kodeksu.cywilnego,.ustawy.o.po-
mocy.społecznej.oraz.ustawy.o.postępowaniu.egzekucyjnym.w.administracji.

§ 8
Sądem. właściwym. do. rozstrzygania. sporów. wynikłych. z. nienależytego.
wykonania.niniejszej.umowy.jest.Sąd.Rejonowy.w..................................
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§ 9

Umowę.sporządzono.w.3. jednobrzmiących.egzemplarzach,.które.otrzy-
mują:.Pan/Pani..........................................oraz.Ośrodek.Pomocy.Społecz-
nej.(2.egzemplarze.–.w.tym.dla.Działu.Księgowości).

Pan/Pani................................
Kierownik.
Ośrodka.Pomocy.Społecznej.
w...........................................

W. przypadku. śmierci. świadczeniobiorcy. kierownik. OPS. orzeka.
o. wygaśnięciu. decyzji,. natomiast. umowa. z. osobami. zobowiązanymi.
do.ponoszenia.opłaty.wygasa.z.mocy.prawa.

Zgodnie.z.art..61.ustawy.o.pomocy.społecznej,.obowiązani.do wno-
szenia opłaty za pobyt w DPS są w kolejności:
1)..mieszkaniec.domu,.a.w.przypadku.osób.małoletnich.–.przedstawiciel.

ustawowy,.z.dochodów.dziecka,
2).małżonek,.zstępni.przed.wstępnymi,
3)..gmina,.z.której.osoba.została.skierowana.do.DPS.–.przy.czym.osoby.

i.gmina.określone.w.pkt.2.i.3.nie.mają.obowiązku.wnoszenia.opłat,.
jeżeli.mieszkaniec.domu.ponosi.pełną.odpłatność.

Opłatę.za.pobyt.w.DPS.wnoszą:
1)..mieszkaniec. domu,. nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu 

(po.odjęciu.zobowiązań.alimentacyjnych,.zgodnie.z.art..8.ust..3.usta-
wy.o.pomocy.społecznej),.a.w.przypadku.osób.małoletnich.–.przed-
stawiciel. ustawowy,. z. dochodów. dziecka,. nie. więcej. niż. 70%. tego.
dochodu;

2)..małżonek,. zstępni. przed. wstępnymi. –. zgodnie. z. umową. zawartą.
w.trybie.art..103.ust..2.ustawy.o.pomocy.społecznej,.w.przypadku:
�� osoby. samotnie. gospodarującej,. jeżeli dochód jest wyższy niż 
300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,.
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jednak.kwota.dochodu.pozostająca.po.wniesieniu.opłaty.nie.może.
być.niższa.niż.300%.tego.kryterium,
�� osoby.w.rodzinie,.jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy 
niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,. z. tym.
że.kwota.dochodu.pozostająca.po.wniesieniu.opłaty.nie.może.być.
niższa.niż.300%.kryterium.dochodowego.na.osobę.w.rodzinie;

3)..gmina,.z.której.osoba.została.skierowana.do.DPS.–.w wysokości róż-
nicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wno-
szonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2

–.art..61.ust..2.ustawy.o.pomocy.społecznej.

Opłatę.za.pobyt.w.DPS.mogą.wnosić.również.osoby.niewymienio-
ne.w.art..61.ust..2.ustawy.o.pomocy.społecznej,.tj..osoby,.które.nie.są.
zobowiązane. do. alimentacji.. Wówczas. gmina. wnosi. opłatę. w. wyso-
kości.różnicy.między.średnim.kosztem.utrzymania.w.DPS.a.opłatami.
wnoszonymi. przez. osoby. zobowiązane. do. alimentacji,. tj.. małżonka,.
zstępnych,.wstępnych,.oraz.inne.osoby,.które.zgodziły.się.na.ponosze-
nie.opłaty. (także.w.części),. pomimo.że.nie.były.do. tego.obowiązku.
zobligowane.przepisami.ustawy.o.pomocy.społecznej.

Zapamiętaj!
W przypadku niewywiązywania się mieszkańca domu lub jego małżonka, 
zstępnych lub wstępnych z obowiązku opłaty za pobyt w DpS, opłaty te za-
stępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do DpS. Gminie 
przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

Dochód.mieszkańca.domu.podejmującego.pracę.ze.wskazań. tera-
peutyczno-rehabilitacyjnych. lub. uczestniczącego. w. warsztatach. tera-
pii. zajęciowej,. stanowiący. podstawę. naliczania. opłaty,. zmniejsza. się.
o. 50%. kwoty. otrzymywanej. z. tytułu. wynagrodzenia. za. tę. pracę. lub.
o.kwotę.odpowiadającą.wysokości.kieszonkowego.wypłacanego.z.ty-
tułu.uczestnictwa.w.tych.warsztatach.

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w DPS można zwolnić, na ich wnio-
sek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty,.w.szczególności.jeżeli:
�� wnoszą. opłatę. za. pobyt. innych. członków. rodziny. w. DPS,. ośrodku.

wsparcia.lub.innej.placówce,
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�� występują.uzasadnione.okoliczności,. zwłaszcza.długotrwała. choro-
ba,. bezrobocie,. niepełnosprawność,. śmierć. członka. rodziny,. straty.
materialne.powstałe.w.wyniku.klęski.żywiołowej.lub.innych.zdarzeń.
losowych,

�� małżonkowie,.zstępni,.wstępni.utrzymują.się.z.jednego.świadczenia.
lub.wynagrodzenia,

�� osoba. obowiązana. do. wnoszenia. opłaty. jest. w. ciąży. lub. samotnie.
wychowuje.dziecko

–.art..64.ustawy.o.pomocy.społecznej.

Bardzo. często. podstawą. dochodu. mieszkańców. DPS. jest. zasiłek 
stały,. który. przysługuje. osobom. pełnoletnim. samotnie. gospodaru-
jącym. oraz. osobom. pełnoletnim. pozostającym. w. rodzinie,. całkowi-
cie. niezdolnym. do. pracy. z. powodu. wieku. albo. niepełnosprawności..
Do.uzyskania.prawa.do.zasiłku.stałego.konieczne.jest.zachowanie.kry-
terium.dochodowego..Wysokość.zasiłku.stałego.ustala.się,.odejmując.
od.kryterium.dochodowego.dochód.osoby.samotnie.gospodarującej.lub.
dochód.na.osobę.w.rodzinie.

Zasiłku.stałego.nie.można.łączyć.z:
�� rentą.socjalną,
�� świadczeniem.pielęgnacyjnym.

Przepisy.ustawy.o.pomocy.społecznej.wskazują.na.możliwość.nie-
obecności mieszkańca w DPS..Nieobecność.ta.wynikać.może.z.utrzy-
mywania.kontaktów.z.rodziną.oraz.społecznością.lokalną..Promowanie.
kontaktów.z.rodziną.w.postaci.krótkich.wizyt,.w.szczególności.w.okre-
sie.wakacyjnym.lub.w.okresach.świątecznych,.przyczynia.się.do.popra-
wy.samopoczucia.mieszkańca.DPS.oraz.wpływa.pozytywnie.również.
na.sposób.jego.funkcjonowania.na.terenie.DPS..Nieobecność.w.DPS.
ma.również.aspekt.finansowy,.gdyż.stanowi ona podstawę do zaprze-
stania naliczania odpłatności za okres nieobecności w DPS.

Obowiązkiem. mieszkańca. opuszczającego. DPS,. jeżeli. procesy.
leczenia,. rehabilitacji. oraz. wiek. i. stan. postrzegania. świata. pozwala-
ją.na.opuszczenie.DPS,.jest.wskazanie.osoby.lub.miejsca,.do.którego.
mieszkaniec.się.udaje.
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Jeżeli.obowiązek.ten.nie.jest.dopelniony,.czasowe.opuszczenie.DPS.
następuje. poza. trybem. określonym. w. przepisach. ustawy. o. pomocy.
społecznej. i. oznacza,. że. mieszkaniec. będzie. odpowiedzialny. za. po-
noszenie.odpłatności. tak. jak.wszystkie.osoby.przebywające.wówczas.
na.terenie.DPS.

5.3. Obowiązek gminy

Gmina.jako.ostatni.podmiot.zobowiązany.do.uiszczania.kwot.za.po-
byt.w.DPS.dokonuje.opłaty.na.rzecz.DPS.na.podstawie.wystawionej.
faktury.

Brak. ogólnej. kwoty. odpłatności. ponoszonej. przez. mieszkańca.
domu,.członków.jego.rodziny.oraz.osoby,.które.zadeklarowały.pomoc.
w.ponoszeniu. tego.ciężaru.na.podstawie.art..61.ust..2a.ustawy.o.po-
mocy.społecznej,.powoduje,.że. to.na.gminie.ciąży.obowiązek.opłaty.
za. pobyt. w. DPS. określony. w. przepisach. ustawy. o. pomocy. społecz-
nej..Wielkość.obciążenia.gminy.zmniejsza.się,.jeśli.kwota.miesięcznej.
opłaty.zostaje.zaspokojona.przez.inne.podmioty.

PrZyKłaD
Koszt. pobytu. w. DPS. wynosi. 1700. zł.. Mieszkaniec. DPS. jest. osobą.
samotną,.nie.ma.on.dzieci.ani.małżonka,.a.rodzice.nie.żyją..Dochód.
tego.mieszkańca.netto.wynosi.700.zł..Opłata.wnoszona.przez.niego.
za.pobyt.w.DPS.równa.jest.zatem.490.zł.(700.zł.×.70%.=.490.zł)..Po-
zostałą.kwotę.w.wysokości.1210.zł.(1700.zł.–.490.zł.=.1210.zł).wnosi.
gmina.

Wielokrotnie. zdarza. się,. że. pomimo. wcześniejszych. deklaracji.
i.podpisania.umowy.z.gminą.osoby.zobowiązane.nie.są.w.stanie.po-
nosić. odpłatności. za. pobyt. członka. rodziny. w. DPS.. Wówczas. mogą.
wystąpić. do. gminy. będącej. właściwą. ze. względu. na. miejsce. skiero-
wania.do.DPS.o.zwolnienie lub częściowe zwolnienie z ponoszenia 
tej odpłatności.

Organ. administracji. publicznej,. po. otrzymaniu. informacji. na. te-
mat. potrzeby. zwolnienia,. wszczyna. postępowanie. administracyjne.
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w. tym.za.kresie..Należy. jednak.pamiętać,. że.organ. administracji. jest.
związany. wnioskiem. o. zwolnienie. częściowe. lub. całkowite. z. pono-
szenia.opłat.za.pobyt.w.DPS..Nie.może.zatem.przyznać.całkowitego.
zwolnienia.z.odpłatności,.jeżeli.strona.wnioskowała.tylko.o.częściowe.
z.niej.zwolnienie..Podobna.sytuacja.dotyczy.również.przypadku,.gdy.
osoba.wnosi.o.całkowite.zwolnienie.z.ponoszenia.odpłatności,.a.organ.
mógłby.zwolnić.ją.z.ponoszenia.tej.odpłatności.tylko.częściowo..Zgod-
nie.z.obowiązkami.wynikającymi.bezpośrednio.z.art..6,.8.i.9.ustawy.
z.14.czerwca.1960.r..–.Kodeks.postępowania.administracyjnego.(dalej:.
k.p.a.),. organ. może. poinformować. stronę. o prawie do modyfikacji 
wniosku,.aby.umożliwić.jego.akceptację..Jeżeli.strona.nie.jest.zainte-
resowana.modyfikacją.żądania,.wówczas.organ.administracji.powinien.
negatywnie.ocenić.jej.wniosek..Jeżeli.jednak,.po.otrzymaniu.wezwania.
od.organu,.strona.podejmie.działania.i.zmodyfikuje.złożony.wniosek,.
wówczas. organ. może. rozpatrzyć. złożony. przez. nią. wniosek. po. mo-
dyfikacji.i.przyznać.np..częściowe.zwolnienie.z.odpłatności.za.pobyt.
członka.rodziny.w.DPS.

Zwolnienie z opłaty za pobyt w DPS może mieć charakter:
�� kwotowy. (zwolnienie. kwotowe. powoduje. zmniejszenie. wymiaru.

opłaty.za.miesiąc.pobytu.na.czas.nieoznaczony;.wydanie.tej.decyzji.
daje. jej. adresatowi. pewność,. że. może. on. uiszczać. opłatę. mniejszą.
–.na.podstawie.przyznanego.zwolnienia),

�� okresowy. (zwolnienie. okresowe. powoduje. zmniejszenie. wymiaru.
opłaty.bądź.całkowite.zwolnienie.z.jej.wnoszenia.w.danym.okresie.
w.związku.z.występowaniem.w.tym.okresie.okoliczności.uzasadnia-
jących.zmniejszenie.ponoszonej.opłaty).

Zapamiętaj!
Stroną postępowania w sprawie zwolnienia z odpłatności jest tylko ta osoba, 
której zwolnienie bezpośrednio dotyczy, a także dodatkowo gmina jako pod-
miot zobowiązany do zwiększenia udziału w ponoszonych opłatach.

Przykładową.decyzję.o.częściowym.zwolnieniu.z.ponoszenia.opła-
ty.za.pobyt.osoby.uprawnionej.w.DPS.przedstawia.wzór 9.na.str..72.
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WZÓR 9.  Decyzja o częściowym zwolnieniu z ponoszenia opłaty 
za pobyt osoby uprawnionej w DpS

Prezydent.Miasta.Radomia. Radom,.dnia.10.maja.2013.r.

. . . . . ..Pan

. . . . . ..Adam.Kowalski

. . . . . ..ul..Mickiewicza.1.m..8.

. . . . . ..09-422.Radom
Nr.ewidencyjny.decyzji
MOPS.8131.222.222.22.13

DEcyZja

Na.podstawie.art..61.ust..1,.pkt.1,.2,.3,.art..64.ust..2.ustawy.z.12.marca.2004.r..
o. pomocy. społecznej. (j.t.. Dz.U.. z. 2013. r.. poz.. 182. z. późn.zm.),. art.. 104.
ustawy. z. 14. czerwca. 1960. r.. –. Kodeks. postępowania. administracyjnego.
(j.t..Dz.U..z.2013.r..poz..267).oraz.upoważnienia.Prezydenta.Miasta.Rado-
mia.nr.111/2012.z.13.marca.2012.r..Dyrektora.Miejskiego.Ośrodka.Pomocy.
Społecznej.w.Radomiu.do.wydawania.decyzji.administracyjnych.w.indywi-
dualnych.sprawach.z.zakresu.pomocy.społecznej.należących.do.właściwości.
gminy,.po.rozpatrzeniu.sprawy.dotyczącej.częściowego.zwolnienia.z.opłaty.
za.pobyt.matki.Pani.Hanny.Kowalskiej.w.Domu.Pomocy.Społecznej.w.XXX

postanawiam

zwolnić.częściowo.od.22.maja.2013. r..do.31.maja.2014. r..Pana.Adama.
Kowalskiego.z.ponoszenia.opłaty.za.pobyt.matki.w.Domu.Pomocy.Spo-
łecznej.w.XXX.w.wysokości.YYY.

Uzasadnienie

Zgodnie.z.art..61.ust..1.pkt.1,.2,.3.oraz.ust..2,.2a,.3.ustawy.o.pomocy.
społecznej,.obowiązani.do.wnoszenia.opłaty.za.pobyt.w.domu.pomocy.
społecznej.są.w.kolejności:
1)..mieszkaniec.domu,.a.w.przypadku.osób.małoletnich.–.przedstawiciel.

ustawowy,.z.dochodów.dziecka.nie.więcej.niż.w.wysokości.70%.do-
chodu;

2)..małżonek,.zstępni.przed.wstępnymi,.zgodnie.z.umową.zawartą.w.trybie.
art..103.ust..2.ustawy.o.pomocy.społecznej:
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�� w. przypadku. osoby. samotnie. gospodarującej,. jeżeli. dochód. jest.
wyższy.niż.300%.kryterium.dochodowego.osoby. samotnie.gospo-
darującej,. jednak.kwota.dochodu.pozostająca.po.wniesieniu.opłaty.
nie.może.być.niższa.niż.300%. tego.kryterium. i.na.dzień.wydania.
decyzji.wynosi.542.zł.×.300%.=.1626.zł,
�� w.przypadku.osoby.w.rodzinie,.jeżeli.posiadany.dochód.jest.wyższy.
niż.300%.kryterium.dochodowego.na.osobę.w.rodzinie,.przy.czym.
kwota. pozostająca. po. wniesieniu. opłaty. nie. może. być. niższa. niż.
300%. tego.kryterium. i.na.dzień.wydania.decyzji.wynosi.456.zł. ×.
×.300%.=.1368.zł;

3).inne.osoby.niewymienione.w.ust..2;
4)..gmina,.z.której.osoba.została.skierowana.do.domu.pomocy.społecznej,.

tj..gmina.Radom,.w.wysokości.różnicy.między.średnim.kosztem.utrzy-
mania.w.domu.pomocy.społecznej.a.opłatami.wnoszonymi.przez.osoby.
określone.w.pkt.1–3.

Zgodnie. z. art.. 61. ust.. 3. ustawy. o. pomocy. społecznej,. opłatę. za. pobyt.
w.domu.pomocy.społecznej.wnosi.zastępczo.–.w.przypadku.niewywią-
zywania.się.osób,.o.których.mowa.w.pkt.1.i.2.tego.artykułu,.z.obowiązku.
opłaty.za.pobyt.w.domu.pomocy.społecznej.–.gmina,.z.której.osoba.zo-
stała.skierowana.do.domu.pomocy.społecznej..Gminie.przysługuje.prawo.
dochodzenia.zwrotu.poniesionych.na.ten.cel.wydatków.

Po. przeprowadzeniu. postępowania. wyjaśniającego,. tj.. na. podstawie.
przedstawionych.dokumentów,.oraz.po.przeprowadzeniu.wywiadu.środo-
wiskowego.wynika,.że.zgodnie.z.przepisami.ustawy.o.pomocy.społecznej,.
jest.Pan.zobowiązany.do.wnoszenia.opłaty.za.pobyt.matki.w.wysokości.
miesięcznej.YYY.
Jednakże. do. tutejszego. Ośrodka. Pomocy. Społecznej. wpłynął. wniosek.
o.częściowe.zwolnienie.z.ponoszenia.opłaty.za.pobyt.matki.Pani.Hanny.
Kowalskiej.w.domu.pomocy.społecznej..Na.podstawie.złożonego.wniosku.
oraz.na.podstawie.przedstawionych.dokumentów,.w.szczególności.doku-
mentów. potwierdzających. ponoszone. koszty. związane. z. utrzymaniem.
niepełnosprawnego.dziecka.oraz.koszty.utrzymania.mieszkania.i.kredytu.
hipotecznego,. spełnione. zostały. przesłanki. dla. częściowego. zwolnienia.
Pana.z.odpłatności.za.pobyt.matki.w.Domu.Pomocy.Społecznej.w.XXX.

W.związku.z.powyższym.orzeczono.jak.w.sentencji.
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Pouczenie

Na.podstawie.art..104.ust..1.ustawy.o.pomocy.społecznej,.należności.z.ty-
tułu.wydatków.na.świadczenia.z.pomocy.społecznej.z.tytułu.opłat.okre-
ślonych.przepisami.ustawy.oraz.z.tytułu.nienależnie.pobranych.świadczeń.
podlegają.ściągnięciu.w.trybie.przepisów.o.postępowaniu.egzekucyjnym.
w.administracji.

Na.podstawie.art..109.ustawy.o.pomocy.społecznej,.osoby.i.rodziny.ko-
rzystające.ze.świadczeń.pomocy.społecznej.są.zobowiązane.niezwłocznie.
poinformować.ośrodek.pomocy.społecznej.o.każdej.zmianie.w.ich.sytua-
cji.osobistej,.dochodowej.i.majątkowej,.która.wiąże.się.z.podstawą.ustale-
nia.odpłatności.za.pobyt.w.domu.pomocy.społecznej.

Od.decyzji.służy.prawo.odwołania.do.Samorządowego.Kolegium.Odwo-
ławczego.w.Płocku.za.pośrednictwem.Dyrektora.Miejskiego.Ośrodka.Po-
mocy.Społecznej.w.Płocku.w.terminie.14.dni.od.daty.doręczenia.

Otrzymują:
1).Adresat
2).A/a

5.4. Waloryzacja odpłatności

Osoby.przyjęte.do.DPS.przed.1.stycznia.2004.r..oraz.osoby.posiada-
jące.skierowania.do.DPS.wydane.przed.1.stycznia.2004.r..ponoszą.opłatę.
na.dotychczasowych.zasadach,.wynika.to.wprost.z.art..87.ust..8.ustawy.
z.13.listopada.2003.r..o.dochodach.jednostek.samorządu.terytorialnego.
(dalej:.ustawa.o.dochodach.jednostek.samorządu.terytorialnego),.funk-
cjonującego. jako. przepis. przejściowy. dotyczący. osób. umieszczonych.
w.DPS.przed.1.stycznia.2004.r..Przepis. ten.odnosi.się.do.osób,.które.
zostały.umieszczone.w.domach.pomocy.społecznej.na.podstawie.decyzji.
właściwych.organów.przed.1.stycznia.2004.r.,.jak.również.do.osób.po-
siadających.ważne.decyzje.o.skierowaniu.do.DPS.wydane.przed.1.stycz-
nia.2004.r.
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Podstawową. zasadą. odpłatności,. która. ma. zastosowanie. do. osób.
przyjętych.do.DPS.przed.1.stycznia.2004.r..oraz.posiadających.skiero-
wania.do.DPS.wydane.przed.1.stycznia.2004.r.,. jest.zasada.określona.
w.art..35.ust..3.nieobowiązującej.ustawy.z.29.listopada.1990.r..o.pomocy.
społecznej..Zgodnie.z.nią,.miesięczną.opłatę.za.pobyt.w.DPS.osoby.peł-
noletniej.posiadającej.dochód.ustala.się.w.wysokości.250%.kwoty.kry-
terium.dochodowego.dla.osoby.samotnie.gospodarującej;.opłata. ta.nie.
może.być.jednak.wyższa.niż.70%.dochodu.osoby.przebywającej.w.DPS..
Ustawodawca.w.tym.przepisie.przejściowym.posłużył.się.pojęciem.za-
sad,.a.nie.przepisów,.w.związku.z.tym.jeżeli.będą.ulegały.zmianie.kry-
teria.dochodowe.w.pomocy.społecznej,.to.zasady odpłatności za pobyt 
w DPS należy stosować w stosunku do aktualnych kwot kryteriów 
dochodowych.

W.kwestii.zwalniania.z.odpłatności.osób.przyjętych.do.DPS.przed.
1.stycznia.2004.r..ma.zastosowanie.art..64.pkt.2.ustawy.o.pomocy.spo-
łecznej.z.uwagi.na. to,.że.w.art..87.ustawy.o.dochodach. jednostek.sa-
morządu.terytorialnego.wprost.wskazano.stosowanie.dotychczasowych.
zasad.odpłatności,.a.nie.zwalniania.z.odpłatności.

Zgodnie.z.art..106.ust..3b.ustawy.o.pomocy.społecznej,.zmiana do-
chodu w okresie ponoszenia odpłatności.za.świadczenie.niepieniężne.
nie.wpływa.na.wysokość.tej.odpłatności,.jeżeli.kwota.zmiany.nie.prze-
kroczyła.10%.odpowiednio.–.kryterium.dochodowego.osoby.samotnie.
gospodarującej.lub.kryterium.dochodowego.na.osobę.w.rodzinie..Prze-
pis. ten.ma.zastosowanie. również.do.odpłatności. za.pobyt.mieszkańca.
w.DPS..W.związku.z.tym,.jeżeli.dochód.osoby.zmienił.się.nieznacznie.
poniżej.poziomu.określonego.w.art..106.ust..3b.ustawy.o.pomocy.spo-
łecznej,.to.nie.zmienia.się.decyzji.o.odpłatności.(chociażby.powodowa-
ło. to. faktyczne. ponoszenie. odpłatności. za. pobyt. w. DPS. na. poziomie.
wyższym.niż.70%.dochodu.osoby)..Przepis. ten.z.uwagi.na. to,. że. jest.
przepisem.ogólnym,.dotyczącym.odpłatności.za.wszystkie.świadczenia.
niepieniężne,. a.nie. tylko.odpłatności. za.pobyt.w.DPS,.ma.zastosowa-
nie. zarówno. do. mieszkańców. skierowanych. na. starych. zasadach,. jak.
i.do.skierowanych.na.nowych.zasadach.

Decyzję.organu.właściwego.gminy.kierującej.do.DPS.dotyczącą.wa-
loryzacji.odpłatności.za.pobyt.w.DPS.przedstawia.wzór 10 na.str..76.
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WZÓR 10.  Decyzja o ustaleniu wysokości opłaty osoby uprawnionej 
za pobyt w DpS w związku ze zmianą wysokości opłaty

Prezydent.Miasta.Radomia. Radom,.dnia.10.maja.2013.r.

. . . . . Pani

. . . . . Hanna.Kowalska

. . . . . ul..Mickiewicza.1.m..8

. . . . . 09-422.Radom

Nr.ewidencyjny.decyzji
MOPS.8131.222.222.22.13

DEcyZja

. Na.podstawie.art..17.ust..1.pkt.16,.art..59.ust..2,.art..61.ust..1,.pkt.1,.2,.3,.
art..62.ust..2,.art..104.ust..1,.art..106.ust..1.ustawy.z.12.marca.2004.r..o.po-
mocy.społecznej.(j.t..Dz.U..z.2013.r..poz..182.z.późn.zm.),.art..163.ustawy.
z.14.czerwca.1960.r..–.Kodeks.postępowania.administracyjnego.(j.t..Dz.U..
z. 2013. r.. poz.. 267),. ogłoszenia. starosty. radomskiego. w. sprawie. ustale-
nia.średniego.miesięcznego.kosztu.utrzymania.mieszkańca.w.roku.2013.
z.15. stycznia.2013. r.. (Dziennik.Urzędowy.Województwa.Mazowieckie-
go.z.17.stycznia.2013.r..poz..111).oraz.upoważnienia.Prezydenta.Miasta.
Radomia.nr.111/2012.z.13.marca.2012.r..Dyrektora.Miejskiego.Ośrodka.
Pomocy.Społecznej.w.Radomiu.do.wydawania.decyzji.administracyjnych.
w. indywidualnych. sprawach. z. zakresu. pomocy. społecznej. należących.
do.właściwości.gminy,.po.rozpatrzeniu.sprawy.dotyczącej.ustalenia.wy-
sokości.opłat.za.pobyt.w.Domu.Pomocy.Społecznej.w.XXX.Pani.Hanny.
Kowalskiej,.w.związku.ze.zmianą.średniego.miesięcznego.kosztu.utrzy-
mania.mieszkańca.w.Domu.Pomocy.Społecznej.w.XXX

postanawiam

zmienić. decyzję. DPS.8131.8888.123.2013. w. części. dotyczącej. ustalenia.
miesięcznej. opłaty. za. pobyt. Pani. Hanny. Kowalskiej. w. Domu. Pomocy.
Społecznej.w.XXX.w.ten.sposób,.że:
�� ustalić.od.1.marca.2013.r..miesięczną.opłatę.za.pobyt.Pani.Hanny.Ko-

walskiej.w.Domu.Pomocy.Społecznej.w.XXX.w.wysokości.miesięcz-
nej.750,00.zł.(słownie:.siedemset.pięćdziesiąt.złotych),.którą.należy.
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wnosić.w.kasie.Domu.Pomocy.Społecznej.lub.na.jego.rachunek.ban-
kowy,

�� ustalić.miesięczną.opłatę.za.pobyt.Pani.Hanny.Kowalskiej.w.Domu.
Pomocy.Społecznej.w.XXX.w.wysokości.miesięcznej.750,00.zł.(słow-
nie:.siedemset.pięćdziesiąt.złotych),.do.której.ponoszenia.zobowiąza-
ny. jest. syn.Adam.Kowalski,. którą.należy.przekazywać.na. rachunek.
bankowy:
Urząd.Miasta.Radomia.
Nr.rachunku.10.2011.1111.8888.6666.2121.8888,

�� ustalić.miesięczną.opłatę.za.pobyt.Pani.Hanny.Kowalskiej.w.Domu.
Pomocy.Społecznej.w.XXX.w.wysokości.miesięcznej.750,00.zł.(słow-
nie:.siedemset.pięćdziesiąt.złotych),.do.której.ponoszenia.zobowiąza-
na.jest.Gmina.

Uzasadnienie

. Zmiana.decyzji.nastąpiła.w.związku.ze.zmianą.średniego.miesięczne-
go.kosztu.utrzymania.mieszkańca.w.Domu.Pomocy.Społecznej.w.XXX..
Średni.miesięczny.koszt.utrzymania.mieszkańca.w.Domu.Pomocy.Spo-
łecznej.w.XXX,.ustalony.na.podstawie.ogłoszenia.starosty.radomskiego.
z.15.stycznia.2013.r..(Dziennik.Urzędowy.Województwa.Mazowieckiego.
z.17.stycznia.2013.r..poz..111).wynosi.2250,00.zł.
. Dochód.Pani.Hanny.Kowalskiej.stanowi.emerytura.wraz.z.dodatkiem.
pielęgnacyjnym.. Natomiast. zgodnie. przepisami. ustawy. o. pomocy. spo-
łecznej,. tj.. zgodnie.z.art..61.ust..1.pkt.1,.2,.3.oraz.ust..2,.2a,.3.ustawy.
o.pomocy.społecznej,.obowiązani.do.wnoszenia.opłaty.za.pobyt.w.domu.
pomocy.społecznej.są.w.kolejności:
1)..mieszkaniec.domu,.a.w.przypadku.osób.małoletnich.–.przedstawiciel.

ustawowy,.z.dochodów.dziecka.nie.więcej.niż.w.wysokości.70%.docho-
du,.który.w.przypadku.Pani.Hanny.Kowalskiej.wynosi.YYY,

2)..małżonek,.zstępni.przed.wstępnymi,.syn.Adam.Kowalski.na.podstawie.
zawartej.umowy.nr.111/2013.z.10.stycznia.2013.r..w.wysokości.mie-
sięcznej.750,00.zł,

3)..gmina,.z.której.osoba.została.skierowana.do.domu.pomocy.społecznej,.
tj..gmina.Radom,.w.wysokości.750,00.zł,.tj..w.wysokości.różnicy.mię-
dzy.średnim.kosztem.utrzymania.w.domu.pomocy.społecznej.a.opłatą.
wnoszoną.odpowiednio.przez.Panią.Hannę.Kowalską.oraz.syna.Adama.
Kowalskiego.
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Zgodnie. z. art.. 61. ust.. 3. ustawy. o. pomocy. społecznej,. w. przypadku.
niewywiązywania.się.osób,.o.których.mowa.w.pkt.1.i.2,.z.obowiązku.
opłaty. za. pobyt. w. domu. pomocy. społecznej,. opłatę. zastępczo. wnosi.
gmina,.z.której.osoba.została.skierowana.do.domu.pomocy.społecznej..
Gminie.przysługuje.prawo.dochodzenia.zwrotu.poniesionych.na.ten.cel.
wydatków.

W.związku.z.powyższym.orzeczono.jak.w.sentencji.

Pouczenie

Na. podstawie. art.. 104. ust.. 1. ustawy. o. pomocy. społecznej. należności.
z. tytułu.wydatków.na.świadczenia.z.pomocy.społecznej.z. tytułu.opłat.
określonych. przepisami. ustawy. oraz. z. tytułu. nienależnie. pobranych.
świadczeń.podlegają.ściągnięciu.w.trybie.przepisów.o.postępowaniu.eg-
zekucyjnym.w.administracji.

Na.podstawie.art..109.ustawy.o.pomocy.społecznej.osoby.i.rodziny.ko-
rzystające.ze.świadczeń.pomocy.społecznej.są.zobowiązane.niezwłocz-
nie.poinformować.ośrodek.pomocy.społecznej.o.każdej.zmianie.w.ich.
sytuacji.osobistej,.dochodowej.i.majątkowej,.która.wiąże.się.z.podstawą.
ustalenia.odpłatności.za.pobyt.w.domu.pomocy.społecznej.

Od.decyzji. służy.prawo.odwołania.do.Samorządowego.Kolegium.Od-
woławczego.w.Płocku.za.pośrednictwem.Dyrektora.Miejskiego.Ośrodka.
Pomocy.Społecznej.w.Płocku.w.terminie.14.dni.od.daty.doręczenia.

Otrzymują:
1).Adresat
2).A/a
3).Dom.Pomocy.Społecznej.w.XXX
4).PCPR.Radom

5.5. Pytania

W.tej.części.przedstawiamy.odpowiedzi.na.pytania.z.zakresu.omó-
wionego.w.rozdziale.5.
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5.5.1.  Od kiedy należy zmienić decyzję ustalającą wysokość 
ponoszonej opłaty za pobyt w DPS  
w związku z waloryzacją renty?

W marcu 2013 r. nastąpiła waloryzacja renty świadczeniobiorcy 
przebywającego w DPS. Na skutek dokonanej waloryzacji nastąpił 
wzrost dochodu świadczeniobiorcy przewyższający 10%. Od kiedy na-
leży zmienić decyzję ustalającą wysokość ponoszonej opłaty za pobyt 
w DPS?

Jeżeli. waloryzacja. renty. świadczeniobiorcy. nastąpiła. w. marcu.
i.wzrost.dochodu.przekroczył.10%,. to.zgodnie.z.art..106.ust..3b.usta-
wy.o.pomocy.społecznej,.należy.zmienić.wysokość.opłaty.od.miesiąca.
następującego.po.miesiącu,.w.którym.nastąpiła.waloryzacja..Ustalenie.
nowej.wysokości.opłaty.od.miesiąca,.w.którym.nastąpiła.waloryzacja,.
byłoby.błędne.. Jeśli. zatem.dochód.osoby.zmienił. się.w.marcu. i. prze-
kroczył.wskazane.10%,.to.decyzja.powinna.być.zmieniona.od.kwietnia.

5.5.2.  Czy można przeprowadzić egzekucję opłat za pobyt w DPS 
od zstępnych mieszkających za granicą?

Klient złożył wniosek o pobyt w DPS. Osoba uprawniona do umiesz-
czenia w DPS jest rozwodnikiem i ma trzech synów. Prowadzi sa-
modzielne gospodarstwo domowe. Dwóch synów na stałe mieszka 
za granicą, natomiast najstarszy syn mieszka w kraju – jest osobą 
niepełnosprawną (choroba psychiczna). Czy MOPS może przeprowa-
dzić skuteczną egzekucję opłat za pobyt ojca w DPS od synów miesz-
kających za granicą?

Kwestię. odpłatności. za. pobyt. w. DPS. reguluje. ustawa. o. pomocy.
społecznej.. Stosownie. do. art.. 61. ust.. 1. wskazanej. ustawy,. obowiązani.
do.wnoszenia.opłaty.za.pobyt.w.DPS.są.w.kolejności:
1). mieszkaniec.domu,.a.w.przypadku.osób.małoletnich.–.przedstawiciel.

ustawowy,.z.dochodów.dziecka,
2). małżonek,.zstępni.przed.wstępnymi,
3). gmina,.z.której.osoba.została.skierowana.do.DPS.
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Osoby.wymienione.w.pkt.2.i.3.oraz.gmina.nie.mają.obowiązku.wno-
szenia.opłat,.jeżeli.mieszkaniec.domu.ponosi.pełną.odpłatność.

Natomiast.zgodnie.z.art..61.ust..2.ustawy.o.pomocy.społecznej,.opła-
tę. za. pobyt. w. DPS. wnoszą. m.in.. zstępni,. jeżeli. ich. dochód. jest. wyż-
szy.niż.300%.kryterium.dochodowego.osoby.samotnie.gospodarującej,.
jednak.kwota.dochodu.pozostająca.po.wniesieniu.opłaty.nie.może.być.
niższa.niż.300%.tego.kryterium.bądź.–.w.przypadku.osoby.w.rodzinie,.
jeżeli.posiadany.dochód.na.osobę.jest.wyższy.niż.300%.kryterium.do-
chodowego.na.osobę.w.rodzinie,.z.tym.że.kwota.dochodu.pozostająca.
po.wniesieniu.opłaty.nie.może.być.niższa.niż.300%.kryterium.dochodo-
wego.na.osobę.w.rodzinie.

Podstawowy. obowiązek. w. zakresie. ponoszenia. odpłatności. ciąży.
na. synach. uprawnionego. do. pobytu. w. DPS.. Prowadząc. postępowanie.
administracyjne.w.sprawie.złożonego.wniosku.o.umieszczenie.w.DPS.
przez.osobę.uprawnioną,.mając.w.szczególności.na.uwadze.przywoły-
wany.już.zapis.pkt.2.w.art..61.ust..2.ustawy.o.pomocy.społecznej,.MOPS.
winien.zwrócić.się.o.określenie.sytuacji.dochodowej.synów.

Z.uwagi.na.pobyt.zstępnych.poza.granicami.kraju.niemożliwe.jest.
przeprowadzenie. rodzinnego. wywiadu. środowiskowego,. będącego.
głównym.środkiem.dowodowym.w.sprawach.z.zakresu.pomocy.spo-
łecznej,.to.jednak.w.omawianym.stanie.faktycznym.MOPS.może.od-
powiednio. zastosować. treść. art.. 107. ust.. 5b. pkt. 7. ustawy. o. pomocy.
społecznej.

Wzmiankowany. przepis. określa,. że. sytuację osobistą, rodzin-
ną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się m.in. na 
podstawie zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagro-
dzenia z tytułu zatrudnienia,.zawierającego.informacje.o.wysokości.
potrąconej.zaliczki.na.podatek.dochodowy.od.osób.fizycznych,.skład-
ki.na.ubezpieczenie.zdrowotne,.składek.na.ubezpieczenia.emerytalne.
i.rentowe.w.części.finansowanej.przez.ubezpieczonego.oraz.składki.na.
ubezpieczenie.chorobowe.

Uzyskane.w.ten.sposób.informacje.są.dość.istotne.w.wydaniu.decy-
zji.administracyjnej.określającej.zasady.ponoszenia.odpłatności.za.po-
byt. w. DPS.. Wobec. tego. stwierdzenie. zstępnych,. które. wskazywałoby,.
że.za.granicą.uzyskują.wyższe.dochody,.lecz.również.mają.wyższe.wy-
datki,.bez.podania.konkretnych.kwot,.nie.jest.wiążące.dla.prowadzących.
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postępowanie.administracyjne,.co.zapewne.spowoduje.podjęcie.dalszych.
czynności.przez.MOPS..Przede.wszystkim.w.oparciu.o.taką.informację.
MOPS.nie.jest.w.stanie.jednoznacznie.określić.kluczowej.z.punktu.wi-
dzenia.ustawy.o.pomocy.społecznej.kwestii.–.czy.dochody.przekraczają.
kwotę.stanowiącą.równowartość.300%.kryterium.dochodowego.na.oso-
bę.w.rodzinie,.tj..1626.zł.miesięcznie.w.przypadku.osoby.samotnie.go-
spodarującej.lub.1368.zł.miesięcznie.na.osobę.w.rodzinie,.jeżeli.syn.pro-
wadzi.wspólne.gospodarstwo.domowe.z.innymi.osobami.

Dlatego.wskazane.byłoby.jednoznaczne.wyjaśnienie.sytuacji.docho-
dowej.rodziny..W.tym.miejscu.wypada.zauważyć,.że.synowie przeby-
wający za granicą, czyli zstępni osoby ubiegającej się o umieszcze-
nie w DPS, powinni wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń,.
co.wynika.z.art..40.§.4.k.p.a..Konsekwencją.niezastosowania.się.do.tej.
dyspozycji. będzie. pozostawianie. w. aktach. sprawy. przeznaczonych.
dla.synów.pism.ze.skutkiem.doręczenia.(art..40.§.5.k.p.a.)..W.praktyce.
zatem.brak.pełnomocnika.do.doręczeń.może.znacznie.ograniczyć.sy-
nom.możliwość.dalszego.udziału.w.dalszych.czynnościach.postępowa-
nia.administracyjnego.

Gmina,.której.jednostką.organizacyjną.jest.MOPS,.może.dążyć.do.skło-
nienia.choćby.jednego.z.synów.osoby.umieszczonej.w.DPS.do.częściowego.
pokrywania.stosownych.opłat..Leży.to.w.jej.interesie,.wówczas.ponoszone.
przez.gminę.koszty.realizacji.omawianego.świadczenia.zostaną.obniżone..
Trzeba.pamiętać,.że.zgodnie.z.art..61.ust..3.ustawy.o.pomocy.społecznej,.
w. przypadku. niewywiązywania. się. osób. zobowiązanych. do. wnoszenia.
opłaty.za.pobyt.w.DPS,.o.których.mowa.w.art..61.ust..2.pkt.1,.2.i.2a.ustawy.
o.pomocy.społecznej.(zatem.także.zstępnych,.których.dochód.przekracza.
równowartość.300%.kryterium,.oraz.tych,.którzy.pomimo.to.zgodzili.się.
do.pokrywania.kosztów),.opłaty.te.zastępczo.wnosi.gmina,.z.której.osoba.
została.skierowana.do.DPS..Gminie.przysługuje.także.prawo.dochodzenia.
zwrotu.poniesionych.na.ten.cel.wydatków.

Podstawą.prawną.roszczenia.gminy.jest.w.takich.przypadkach.art..96.
ust..1.pkt.3.ustawy.o.pomocy.społecznej,.który.stanowi,.że.obowiązek.
zwrotu. wydatków. poniesionych. na. świadczenia. z. pomocy. społecznej.
spoczywa. m.in.. na. zstępnych. osoby. korzystającej. ze. świadczeń. z. po-
mocy. społecznej. –. w. przypadku. gdy. nie. dokonano. zwrotu. wydatków.
od.osoby. i. rodziny.korzystającej.ze.świadczeń. lub.spadkobiercy. takiej.
osoby.(z.masy.spadkowej).
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Wobec. tego. może. się. zdarzyć,. że. zstępni. osoby. uprawnionej. będą.
zobowiązani.do.zwrotu.wydatków.za.umieszczenie.w.DPS..Następuje.
to.w.drodze.decyzji.administracyjnej,.określającej.wysokość.należności.
z.tytułu.wydatków.na.świadczenia.z.pomocy.społecznej.podlegających.
zwrotowi.oraz.terminy.ich.zwrotu.(art..104.ust..3.w.związku.z.ust..1.usta-
wy. o. pomocy. społecznej).. Ściągnięcie. takich. należności. następuje. na.
zasadach.określonych.w.ustawie.z.17.czerwca.1966.r..o.postępowaniu.eg-
zekucyjnym.w.administracji..Należności.ulegają.przedawnieniu.z.upły-
wem.3.lat,.licząc.od.dnia,.w.którym.decyzja.ustalająca.te.należności.stała.
się.ostateczna.(art..104.ust..5.ustawy.o.pomocy.społecznej).

miejski ośrodek pomocy społecznej nie dysponuje możliwością 
skierowania przeciwko zstępnym (lub innym osobom zobowiązanym) 
powództwa do sądu, mającego na celu wyegzekwowanie części opłat 
za pobyt osoby uprawnionej w DPS.. W. uchwale. z. 29. października.
2009.r.,.sygn..akt.III.CZP.77/09.(patrz:.http://administracja3.inforlex.pl),.
Sąd.Najwyższy.wskazał,.że.niedopuszczalna	jest	droga	sądowa	w	sprawie	
o	zwrot	wydatków	poniesionych	zastępczo	przez	gminę	w	przypadku	nie-
wywiązywania	się	z	obowiązku	opłaty	za	pobyt	w	domu	pomocy	społecz-
nej	przez	osoby,	o	których	mowa	w	art.	61	ust.	2	pkt	2	ustawy	o	pomocy	
społecznej.

Zdaniem.Sądu.Najwyższego,.pomoc.społeczna.przynależy.do.prawa.
administracyjnego,.w.związku.z.czym.zwrot.należności.winien.nastąpić.
w.drodze.decyzji.i.ewentualnie.późniejszej.egzekucji.administracyjnej..Ta-
kie.rozstrzygnięcia.podlegają.kontroli.sądów.administracyjnych..Ponadto.
przepisy.ustawy.o.pomocy.społecznej.nie.przyznają.w.takiej.sytuacji.gmi-
nie.uprawnienia.do.żądania.od.określonych.osób.złożenia.oświadczenia.
woli.w.drodze.powództwa.wytoczonego.na.podstawie.art..64.k.c.,.w.myśl.
którego.prawomocne.orzeczenie.sądu.stwierdzające.obowiązek.danej.oso-
by.do.złożenia.oznaczonego.oświadczenia.woli.zastępuje.to.oświadczenie.

Niezależnie.od.tego.MOPS.–.na.podstawie.art..64.ustawy.o.pomocy.
społecznej.–.może.zwolnić.całkowicie.lub.częściowo.zstępnych.z.opłat.
za.pobyt.ojca.w.DPS,.w.szczególności.jeżeli:
�� wnoszone.są.opłaty.za.pobyt.innych.członków.rodziny.w.DPS,.ośrodku.

wsparcia.lub.innej.placówce,
�� występują. uzasadnione. okoliczności,. zwłaszcza. długotrwała. choroba,.

bezrobocie,.niepełnosprawność,.śmierć.członka.rodziny,.straty.material-
ne.powstałe.w.wyniku.klęski.żywiołowej.lub.innych.zdarzeń.losowych,
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�� prowadzone.gospodarstwo.domowe.utrzymuje.się.z.jednego.świadcze-
nia.lub.wynagrodzenia,

�� osoba.zobowiązana.samotnie.wychowuje.dziecko.

Jednak,. aby. zstępni. mogli. skorzystać. ze. wskazanego. zwolnienia,.
powinni. złożyć. stosowny. wniosek,. w. którym. przede. wszystkim. były-
by.podane.przyczyny,.dla.których.wypełnianie.określonego.w.ustawie.
o.pomocy.społecznej.obowiązku.ponoszenia.opłat.za.pobyt.ojca.w.DPS.
nie.jest.możliwe..W.przypadku.przebywającego.w.Polsce.niezdolnego.
do.pracy.brata.zapewne.zostałby.on.zwolniony.z.omawianego.obowiąz-
ku.przez.organ.właściwy.w.tym.zakresie,.tj..MOPS,.który.wydał.decyzję.
o.skierowaniu,.a.tym.samym.jest.organem.zobowiązanym.do.ponoszenia.
odpłatności.za.pobyt.w.DPS.

Jako.że. sprawa.opłat. za.DPS. jest. sprawą.administracyjną. i. nie.ma.
możliwości.uzyskania.przez.MOPS.sądowego.orzeczenia.w.tej.kwestii,.
to.nie.jest.możliwe.skorzystanie.przez.MOPS.z.przepisów.prawa.między-
narodowego.(zwłaszcza.europejskiego).o.wykonywaniu.orzeczeń.sądo-
wych.(decyzja.administracyjna.nie.jest.orzeczeniem.sądowym).

Należy.się.także.zastanowić,.czy.jeżeli.MOPS.wyda.decyzję,.która.
obciąży.zstępnych.osoby.uprawnionej.opłatą.za.pobyt.ojca.w.DPS,.to.bę-
dzie.miał.możliwość.egzekucji.tych.świadczeń.poza.granicami.Polski.

Podstawą egzekucji byłoby zawarcie stosownej umowy z synami 
osoby uprawnionej..Jeżeli.jednak.umowa.nie.została.zawarta,.brak.jest.
podstaw.do.wszczęcia.egzekucji. i.dalszego.prowadzenia.postępowania.
w.tym.zakresie.

5.5.3.  Czy do średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby 
w DPS można zaliczyć koszty konserwacji i napraw?

Czy można zaliczać do średniego miesięcznego kosztu utrzymania 
w DPS koszty remontów, napraw i konserwacji? Konserwacji podda-
ne zostały m.in. system przeciwpożarowy, urządzenie do transportu 
osób niepełnosprawnych, kserokopiarki i drukarki. Naprawy dotyczą 
np. środków transportu, zmywarki, kserokopiarki, pralki, komputera, 
instalacji antenowej itp. Czy takie koszty napraw, remontów i konser-
wacji będziemy musieli odliczyć przy obliczaniu średniego miesięcz-
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nego kosztu utrzymania w DPS? Jak należy postąpić z umorzeniem 
środków trwałych?

Problem.ten.jest.bardzo.ważny.dla.DPS,.gdyż.na.podstawie.średnie-
go.miesięcznego.kosztu.utrzymania.obliczana.jest.odpłatność.za.pobyt..
Zgodnie. z. treścią. art.. 60. ustawy. o. pomocy. społecznej,. pobyt. w. DPS.
jest.odpłatny.do.wysokości.średniego.miesięcznego.kosztu.utrzymania.
mieszkańca.. Średni. miesięczny. koszt. utrzymania. mieszkańca. w. DPS.
o.zasięgu:
1). .gminnym.–.ustala.wójt.(burmistrz,.prezydent.miasta).i.ogłasza.w.wo-

jewódzkim.dzienniku.urzędowym,.nie.później. niż.do.dnia.31.marca.
każdego.roku,

2). .powiatowym. –. ustala. starosta. i. ogłasza. w. wojewódzkim. dzienniku.
urzędowym,.nie.później.niż.do.31.marca.każdego.roku,

3). .regionalnym.–.ustala.marszałek.województwa.i.ogłasza.w.wojewódz-
kim.dzienniku.urzędowym,.nie.później.niż.do.31.marca.każdego.roku.
Ogłoszenie,.o.którym.mowa,.stanowi.podstawę.do.ustalenia.odpłat-

ności.za.pobyt.w.DPS.od.następnego.miesiąca.przypadającego.po.mie-
siącu,.w.którym.zostało.opublikowane..Do.tego.czasu.odpłatność.za.po-
byt.w.DPS.ustala.się.na.podstawie.ogłoszenia.z.roku.poprzedniego.

Natomiast. zgodnie. z. art.. 6. pkt. 15. ustawy. o. pomocy. społecznej,.
średni miesięczny koszt utrzymania w DPS stanowi kwotę rocznych 
kosztów działalności domu wynikającą z utrzymania mieszkańców, 
z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych i wydatków na re-
monty,.powiększoną.o.prognozowany.średnioroczny.wskaźnik.cen. to-
warów.i.usług.konsumpcyjnych.ogółem,.przyjęty.w.ustawie.budżetowej.
na.dany.rok.kalendarzowy,.podzieloną.przez.liczbę.miejsc,.ustaloną.jako.
sumę. rzeczywistej. liczby. mieszkańców. w. poszczególnych. miesiącach.
roku.poprzedniego,.w.domu.

Zgodnie.z.tym,.nie.ma.możliwości.doliczenia.do.kosztu.średniego.ut-
rzymania.osoby.w.DPS.kosztów.napraw,.remontów.i.konserwacji,.jak.rów-
nież.umorzenia.środków.trwałych..Definicja.kosztu.obejmuje.wyłącznie.
kwotę.rocznych.kosztów.działalności.domu.powiekszoną.o.wskaźnik.cen.
i.usług..Pojęcie.kosztu.jest.zatem.pojęciem.ściśle.związanym.z.wydatkami.
bieżącymi.DPS.i.uzależnione.bezpośrednio.od.liczby.mieszkańców.
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5.5.4.  W jaki sposób dochodzić zwrotu kosztów ponoszonych 
przez gminy z tytułu pobytu w DPS?

W jaki sposób dochodzić zwrotu kosztów ponoszonych przez gminy 
za osoby umieszczone w DPS, które posiadają nieruchomości (domy, 
działki, grunty rolne)?
Czy gmina, umieszczając w DPS osobę, która posiada nieruchomości, 
może zabezpieczyć posiadany majątek na poczet przyszłych opłat, lub 
domagać się od osoby umieszczonej w DPS przekazania go na rzecz 
gminy? Często dzieci lub wnuki osób wymagających całodobowej 
opieki, ze względu na niemożność samodzielnego funkcjonowania, 
zwracają się do gminy o umieszczenie tych osób w DPS, nie ponosząc 
żadnych kosztów z tym związanych. Jak można dochodzić zwrotu po-
noszonych kosztów przez gminę lub zobowiązać dzieci, wnuki przej-
mujących majątki, do alimentacji na rzecz umieszczonych w DPS?

Ponoszenie. odpłatności. przez. członków. rodziny. osób. umieszczo-
nych.w.DPS.stanowi.duże.wyzwanie.dla.każdej.gminy,.niezależnie.od.jej.
wielkości..Członkowie. rodzin.osób.umieszczanych.w.DPS.wielokrotnie.
są.zainteresowani.umieszczeniem.osoby.potrzebującej.w.DPS.w.celu.za-
pewnienia.jej.całodobowej.opieki,.jednak.nie.są.zainteresowane.realizacją.
obowiązku.ponoszenia.odpłatności. za.osoby.umieszczone.w.DPS..Nie-
stety,.w.zakresie.dochodzenia.należności.gmina.związana.jest.przepisami.
ustawy.o.pomocy.społecznej.oraz.Kodeksu.rodzinnego.i.opiekuńczego.

Obowiązani.do.wnoszenia.opłaty.za.pobyt.w.DPS.są.w.kolejności:
1). .mieszkaniec.domu,.a.w.przypadku.osób.małoletnich.–.przedstawiciel.

ustawowy,.z.dochodów.dziecka,
2). małżonek,.zstępni.przed.wstępnymi,
3). gmina,.z.której.osoba.została.skierowana.do.DPS.

Gmina.ma.jednak.ograniczone.możliwości.w.zakresie.zabepieczania.
przyszłych.opłat.bądź.przekazania.przez.osobę.uprawnioną.lub.członków.
rodziny.na.rzecz.gminy.majatku,.który.mógłby.stanowić.zabezpieczenie.
przyszłych.opłat..Ma.prawo.dochodzić.wyłącznie.zobowiązań.już.istnie-
jących..W.przypadku.niewywiązywania.się.osób.z.obowiązku.opłaty.za.
pobyt.w.DPS,.opłaty.te.zastępczo.wnosi.gmina,.z.której.osoba.została.
skierowana.do.DPS.
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Należy.jednak.pamiętać,.że.o.ile.gmina nie może wnosić o zabez-
pieczenie zobowiązań przyszłych.(nie.wie.bowiem,.czy.ktoś.nie.będzie.
płacił. i. jakie. będą. tego. przyczyny),. o. tyle. należy. zwrócić. szczególną.
uwagę.na.kwestię.przekazywania.majątków.umową.darowizny.lub.umo-
wą.dożywocia..W.przypadku.wskazania.w.akcie.notarialnym,.że.osoba.
darczyńcy.ma.niejako.zabezpieczone.miejsce.pobytu.w.swoim.dotych-
czasowym. mieszkaniu. lub. domu. rodzinnym,. należy. zwrócić. rodzinie.
uwagę.na.ten.zapis.i.wskazać.na.konieczność.ponoszenia.pełnej.odpłat-
ności,.do.której.pośrednio.na.mocy.aktu.notarialnego.są.zobowiązani..
Zobowiązanie.się.do.opieki.do.końca.życia.nie.zawiera.wykluczeń,.a.za-
tem.chęć.zwolnienia.się.z.tego.obowiązku.jest.bezpośrednio.powiązana.
z.koniecznością.ponoszenia.odpłatności.za.DPS.

Innym.uprawnienieniem.ze. strony. OPS. jest.możliwość wystąpienia 
do sądu z powództwem alimentacyjnym na rzecz osoby umieszczonej 
w DPS..Należy.zatem.pamiętać,.że.brak.odpłatności.może.być.zastąpiony.
obowiązkiem.alimentacyjnym.określonym.na.podstawie.wyroku.sądowe-
go..Podstawą.zobowiązania.nie.jest.jednak.przejęcie.majątku,.ale.obowią-
zek.alimentacyjny.wynikający.z.Kodeksu.rodzinnego.i.opiekuńczego.

6. Pracownicy DPS

Z. uwagi. na. konieczność. spełniania. określonych. standardów. przez.
DPS. w. zakresie. zapewnienia. opieki. mieszkańcom,. przepisy. rozpo-
rządzenia. w. sprawie. DPS. wskazują. na. konieczność. posiadania. przez.
osoby.zatrudnione.w.DPS.określonych.kwalifikacji.niezbędnych.do.za-
pewnienia.prawidlowego.poziomu.tej.opieki..Przede.wszystkim.należy.
pamiętać,.że.osoby.przebywające.w.DPS.powinny.mieć.szeroki.dostęp.
do.usług.opiekuńczych,.medycznych.oraz.w.każdej.chwili.mieć.zapew-
nione.wsparcie,.jakiego.potrzebują.

6.1. Wymogi dotyczące zatrudnienia w DPS

Rozporządzenie.w.sprawie.DPS.(§.6.ust..2).nakłada.na.DPS.obowią-
zek. odpowiedniego. doboru. kadry. w. celu. realizacji. zadań. związanych.
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ze.wsparciem.podopiecznych..Wskazuje,.że.warunkiem.efektywnej.rea-
lizacji.usług.opiekuńczych.i.wspomagających.jest:
1). .zatrudnianie.w.pełnym.wymiarze.czasu.pracy.nie.mniej.niż.dwóch.pra-

cowników.socjalnych.na.100.mieszkańców.domu;
2). .zapewnianie.mieszkańcom.domu.kontaktu.z.psychologiem,.a.w.przy-

padku.mieszkańców.domu.przebywających.w.domach.dla.osób.prze-
wlekle.psychicznie.chorych.–.również.z.psychiatrą;

3). .posiadanie.wskaźnika.zatrudnienia.pracowników.zespołu.terapeutycz-
no-opiekuńczego,. zatrudnionych. w. pełnym. wymiarze. czasu. pracy.
w.odpowiednim.typie.domu.dla:
�� osób.w.podeszłym.wieku.–.nie.mniej.niż.0,4.na.jednego.mieszkań-

ca.domu,
�� osób.przewlekle.somatycznie.chorych.–.nie.mniej.niż.0,6.na.jedne-

go.mieszkańca.domu,
�� osób.przewlekle.psychicznie.chorych.–.nie.mniej.niż.0,5.na.jednego.

mieszkańca.domu,
�� osób. dorosłych. niepełnosprawnych. intelektualnie. –. nie. mniej.

niż.0,5.na.jednego.mieszkańca.domu,
�� dzieci. i. młodzieży. niepełnosprawnej. intelektualnie. –. nie. mniej.

niż.0,6.na.jednego.mieszkańca.domu,
�� osób.niepełnosprawnych.fizycznie.–.nie.mniej.niż.0,5.na.jednego.

mieszkańca.domu.

W.przypadku.weryfikacji.kadry.DPS.należy.pamiętać,.że.przy.ustala-
niu.wskaźników.zatrudnienia.uwzględnia.się.również.wolontariuszy, sta-
żystów, praktykantów.oraz.osoby.odbywające.służbę.zastępczą.w.domu,.
jeżeli.pracują.bezpośrednio.z.mieszkańcami.domu,.przy.czym.przy.wyli-
czaniu.wskaźnika.udział tych osób nie może przekroczyć 30% ogólnej 
liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym.

Podstawową.grupę.pracowników.jednostek.pomocy.społecznej.stano-
wią.pracownicy socjalni..Kategoria.zawodowa.pracowników.socjalnych.
wiąże. się. z. obowiązkiem. ciągłego. podnoszenia. kwalifikacji.. Zgodnie.
z.art..116.ustawy.o.pomocy.społecznej,.pracownikiem.socjalnym.może.
być.osoba,.która:
1). .posiada.dyplom.ukończenia.kolegium.pracowników.służb.społecznych.

albo
2). ukończyła.studia.wyższe.na.kierunku.praca.socjalna.lub
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3). .do.31.grudnia.2013.r..ukończy.studia.wyższe.o.specjalności.przygo-
towującej.do.zawodu.pracownika.socjalnego.na.jednym.z.kierunków:.
pedagogika,. pedagogika. specjalna,. politologia,. polityka. społeczna,.
psychologia,.socjologia,.nauki.o.rodzinie.

Ponadto.pracownicy.socjalni.zyskują.prawo.do.podnoszenia.swoich.
kwalifikacji. w. ramach. specjalizacji.. Uzyskanie. I. stopnia. specjalizacji.
ma. na. celu. uzupełnienie. wiedzy. i. doskonalenie. umiejętności. pracow-
ników. socjalnych. (art.. 116. ust.. 2. pkt. 1. ustawy. o. pomocy. społecznej)..
Do. uzyskania. specjalizacji I stopnia. pracownik. socjalny. musi. mieć.
co.najmniej.2-letni.staż.pracy.w.jednostkach.organizacyjnych.pomocy.
społecznej.lub.innych.jednostkach.wykonujących.zadania.z.zakresu.po-
mocy.oraz.odbyć.odpowiednie.szkolenie.i.zdać.egzamin..Ponadto.ustawa.
o.pomocy.społecznej.wyróżnia. II. stopień.specjalizacji,.w. ramach.któ-
rego. następuje. dalsze. pogłębienie. wiedzy. i. doskonalenie. umiejętności.
pracy.z.poszczególnymi.grupami.korzystającymi.z.pomocy.społecznej.
(art..116.ust..2.pkt.2.tej.ustawy)..Do.uzyskania.specjalizacji II stopnia.
jest.uprawniony.pracownik,.który.ukończył.I.stopień.specjalizacji.bądź.
studia. magisterskie. na. kierunkach:. pedagogika,. psychologia,. politolo-
gia,.socjologia.lub.nauka.o.rodzinie..Ponadto.pracownik.ten.musi.mieć.
co.najmniej.5-letni.staż.pracy.w.jednostkach.organizacyjnych.pomocy.
społecznej.lub.innych.jednostkach.wykonujących.zadania.z.zakresu.po-
mocy.oraz.odbyć.odpowiednie.szkolenie.i.zdać.egzamin..Pracownik.so-
cjalny. ubiegający. się. o. II. stopień. specjalizacji. musi. po. zakończonym.
szkoleniu.przygotować.pracę.dyplomową.obejmującą.projekt.rozwiąza-
nia.problemu.socjalnego.wraz.z.oceną.jego.wdrożenia.

Wymóg. posiadania. specjalizacji,. o. której. mowa. w. przepisach. roz-
porządzenia.Ministra.Pracy.i.Polityki.Społecznej.z.17.kwietnia.2012.r..
w.sprawie.specjalizacji.w.zawodzie.pracownik.socjalny.(§.9.ust..2.tego.
rozporządzenia),.nie.dotyczy.osób,.które.ukończyły.studia.wyższe:
�� na.kierunku.praca.socjalna.lub
�� o.specjalności.praca.socjalna.na.jednym.z.kierunków,.o.których.mowa.

w.ustawie.o.pomocy.społecznej. tj..pedagogika,.politologia,.polityka.
społeczna,.psychologia,.socjologia.lub.nauki.o.rodzinie,.i.po.uzyskaniu.
dyplomu.ukończenia.tych.studiów.mogą.wykonywać.zawód.pracowni-
ka.socjalnego.lub

�� w.wyższej.szkole.zawodowej.o.specjalności.praca.socjalna.lub
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�� na.jednym.z.kierunków,.o.których.mowa.w.art..116.ust..1.pkt.3.ustawy.
o.pomocy.społecznej,.o.specjalności.przygotowującej.do.wykonywania.
zawodu.pracownika.socjalnego,.o.której.mowa.w.art..116.ust..1.pkt.3.
i.ust..1a.ustawy.o.pomocy.społecznej.
W.przypadku.pracowników.DPS.szczególne.znaczenie.ma.określe-

nie. roli. pracownika pierwszego kontaktu.. Pracownik. ten. podejmuje.
wszelkie.czynności.faktyczne.związane.z.bieżącą.stycznością.z.konkret-
nymi.mieszkańcami.DPS,.codzienne.wykonywanie.rutynowych.czynno-
ści.wchodzących.w.zakres.usług.DPS.oraz.koordynowanie.innego.rodza-
ju.działań.w.stosunku.do.mieszkańca.

6.2. Prawa i obowiązki pracowników DPS i OPS

W.celu.określenia.indywidualnych.potrzeb.mieszkańca.DPS.oraz.za-
kresu.świadczonych.w.nim.usług.dom.powołuje.zespoły.terapeutyczno-
-opiekuńcze.składające.się.w.szczególności.z.pracowników.domu,.któ-
rzy.bezpośrednio.zajmują.się.wspieraniem.mieszkańców.

W.każdym.DPS.powinien.działać.co.najmniej.jeden.zespół terapeu-
tyczno-opiekuńczy.(§.2.rozporządzenia.w.sprawie.DPS)..Obligatoryjnie.
członkami.zespołu.są.pracownicy.DPS,.którzy.na.podstawie.polecenia.dy-
rektora.DPS.uzyskali. status. pracowników.pierwszego.kontaktu..Oprócz.
członków.obligatoryjnych.zespołu.możliwe.jest.powołanie.do.jego.składu.
innych.osób..Fakultatywnymi.członkami.zespołu.w.DPS.mogą.zostać:
�� pracownicy.DPS.niebędący.pracownikami.pierwszego.kontaktu,
�� osoby.niezatrudnione.w.DPS,.których.kwalifikacje.albo.doświadcze-

nie.przemawiają.za.udziałem.w.pracach.zespołu.

Zapamiętaj!
Zespół terapeutyczno-opiekuńczy działa na podstawie powołania dyrektora 
DpS. akt powołania zespołu powinien wskazywać jego nazwę, datę powoła-
nia, liczbę członków, zakres działania, kompetencje i sposób sprawowania 
nadzoru przez organ powołujący zespół.

Do.podstawowych.zadań.zespołów.terapeutyczno-opiekuńczych.na-
leży.opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców 
oraz wspólna realizacja tych planów. z.mieszkańcami.. Indywidualny.
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plan.wsparcia.powinien.być.przygotowany.w.terminie.6.miesięcy.od.dnia.
przyjęcia.mieszkańca.do.domu.

Pracownik. DPS. jest. odpowiedzialny. za. realizację. indywidualne-
go.planu.wsparcia.mieszkańca.DPS..Celem,.do.którego.należy.dążyć,.
jest. zdobycie. zaufania. mieszkańca. DPS. oraz. otwarcie. się. mieszkańca.
na.współpracę.z.pracownikiem.

Pracownicy socjalni. zatrudnieni. w. OPS. cieszą. się. szczególnymi.
przywilejami.ze.względu.na.szczególny.charakter.wykonywanej.pracy,.
otrzymując.dodatek w wysokości 250 zł.–.wskazana.kwota.jest.kwotą.
brutto..Prawo.do.dodatku.przysługuje.jedynie.pracownikom.socjalnym.
posiadającym. kwalifikacje. określone. w. ustawie. o. pomocy. społecznej.
w.art..121.ust..3a,.zatrudnionym.na.stanowiskach:
�� pracownika.socjalnego,
�� starszego.pracownika.socjalnego,
�� specjalisty.pracy.socjalnej,
�� starszego.specjalisty.pracy.socjalnej,
�� głównego.specjalisty.

Zapamiętaj!
Dodatek dla pracownika socjalnego nie przysługuje aspirantom pracy so-
cjalnej.

Pracownikowi.socjalnemu.zatrudnionemu.w.pełnym.wymiarze.czasu.
pracy.w.samorządowych.jednostkach.organizacyjnych.pomocy.społecz-
nej,. do. którego. podstawowych. obowiązków. należy. świadczenie. pracy.
socjalnej.w.środowisku,.w.tym.przeprowadzanie.rodzinnych.wywiadów.
środowiskowych. poza. siedzibą. jednostki,. przysługuje. wypłacany. co.
miesiąc.dodatek.do.wynagrodzenia.w.wysokości.250.zł..W.przypadku.
zatrudnienia.w.mniejszym.wymiarze. czasu.pracy.dodatek.przysługuje.
w. wysokości. proporcjonalnej. do. czasu. pracy. (art.. 121. ust.. 3a. ustawy.
o.pomocy.społecznej).

Przesłanką.nabycia.prawa.do.dodatku.z.art..121.ust..3a.ustawy.o.po-
mocy.społecznej.jest:
�� wykonywanie.zawodu.pracownika.socjalnego,
�� zatrudnienie.w.samorządowych.jednostkach.organizacyjnych.pomocy.

społecznej,
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�� świadczenie. pracy. socjalnej. w. środowisku,. poza. siedzibą. jednostki,.
wykonywane.w.ramach.podstawowych.obowiązków,

�� przeprowadzanie.rodzinnych.wywiadów.środowiskowych.

Wskazuje. się,. że. świadczenie pracy socjalnej poza siedzibą 
jednost ki oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowisko-
wych musi być wykonywane w ramach podstawowych obowiązków 
pracowników socjalnych uprawnionych do dodatku,.a.obowiązek.ten.
powinien.być. zapisany.w.zakresie. obowiązków.pracownika..Stąd.pra-
cownicy.socjalni.zatrudnieni.w.powiatowych.centrach.pomocy.rodzinie.
lub.innych.jednostkach.organizacyjnych,.np..DPS,.posiadają.uprawnienie.
do.dodatku,.jeśli.spełniają.pozostałe.warunki.określone.w.art..121.ust..3a.
ustawy.o.pomocy.społecznej,.tj..świadczenie.pracy.socjalnej.w.środowi-
sku.poza.siedzibą.jednostki.czy.też.przeprowadzanie.rodzinnych.wywia-
dów. środowiskowych..Zazwyczaj. świadczenie.pracy. socjalnej. odbywa.
się.jednak.na.terenie.jednostki,.czyli.DPS,.a.zadania.wykonywane.poza.
jednostką.nie.przesądzają.o.charakterze.wykonywanych.zadań.

Zapamiętaj!
Na prawo do dodatku dla pracownika socjalnego nie ma wpływu pozostawa-
nie pracownika na urlopie wypoczynkowym czy zwolnieniu lekarskim, jeśli 
w tym czasie otrzymuje on wynagrodzenie.

Ustawa.o.pomocy.przyznaje.pracownikom.socjalnym.ochronę,.z.ja-
kiej.korzystają.wszyscy.funkcjonariusze.publiczni,.czyli.np..policjanci..
Specjalna.ochrona.ma.na.celu.umożliwienie.bezpiecznego.wykonywania.
obowiązków.i.korzystania.z.przysługujących.praw.

Ustawa.z.6.czerwca.1997.r..–.Kodeks.karny.(dalej:.k.k.).nie.wskazuje.
bezpośrednio. na. pracownika. socjalnego. jako. na. funkcjonariusza. pań-
stwowego..Dlatego.art..115.§.13.k.k..należy.rozpatrywać.w.bezpośred-
nim.związku.z.art..121.ust..2.ustawy.o.pomocy.społecznej,.który roz-
szerza ochronę prawną funkcjonariuszy na pracowników socjalnych..
Status.funkcjonariusza.państwowego.zyskują.zatem.pracownicy.socjalni.
będący.pracownikami.administracji. rządowej,. innego.organu.państwo-
wego.lub.samorządu.terytorialnego,.chyba.że.pełnią.wyłącznie.czynno-
ści.usługowe,.a.także.inne.osoby.w.zakresie,.w.którym.są.uprawnione.
do.wydawania.decyzji.administracyjnych.
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W.związku.z. faktem.uznania.pracownika.socjalnego.za.funkcjona-
riusza.publicznego.ciąży.na.nim.szczególny.obowiązek.prawidłowego.
wykonywania. powierzonych. mu. obowiązków.. Podlega. on. odpowie-
dzialności. karnej. za. popełnienie. czynów. związanych. z. zajmowanym.
stanowiskiem,.w.szczególności.za.przyjęcie.środków.pieniężnych.bądź.
niepieniężnych.w.zamian.za.udzielenie.pomocy..Jako.przestępstwo.jest.
traktowane.również.przyjęcie zapowiedzi udzielenia mu korzyści ma-
jątkowej, a także wyraźne żądanie bądź sugestia chęci otrzymania 
korzyści majątkowej.

Pracownik. socjalny. jako. funkcjonariusz.publiczny.ma. także. szcze-
gólny. obowiązek prawidłowego wykonywania swoich obowiązków..
Działając.na.szkodę.interesu.publicznego.bądź.prywatnego,.naraża.się.
zatem.na.odpowiedzialność.karną..Pracownik.socjalny.odpowiada.więc.
za.niedopełnienie.swoich.obowiązków.bądź.nienależytą.realizację.swo-
ich.zadań..Status.pracownika.socjalnego.upoważnia.również.do.szcze-
gólnej ochrony w. przypadku. czynnej. napaści. z. użyciem. broni. palnej.
lub.noża,.określonej.w.art..223.§.1.k.k.

podstawy prawne
�– Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 182; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 509)
�– Ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 788)
�– Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1370)
�– Ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375)
�– Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267)
�– Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, 

poz. 526; ost.zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 354)
�– Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015;  

ost.zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1529)
�– Ustawa z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. 

Nr 64, poz. 593) – nieobowiązująca
�– Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553; ost.zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 611)
�– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 964)
�– Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz 

kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 823)
�– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie 

pracownik socjalny (Dz.U. z 2012 r. poz. 486)
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                        – miesięcznik aktualny na co dzień!

PORADNIK Instytucji Pomocy Społecznej  
to miesięcznik, który:
� zawiera praktyczne porady ekspertów, 
�  stanowi pomoc w rozwiązywaniu problemów i wypeł-

nianiu obowiązków pracowników jednostek pomocy 
społecznej,

�  wskazuje zmiany w aktach prawnych i ułatwia inter-
pretację nowych przepisów.

u

We.wrześniowym.numerze..
POraDNIKa Instytucji Pomocy Społecznej (9/2013).

Należności przysługujące  
instytucjom pomocy społecznej, udzielanie ulg 

oraz windykacja zaległości,

a.w.nim.omówimy.m.in..zagadnienia:
�. .Jakie.rodzaje.należności.mogą.przysługiwać.instytucjom.pomocy.spo-

łecznej?
�. .Jakie.rodzaje.ulg.mogą.być.stosowane.i.komu.przysługują?
�. .Jak.powinna.wyglądać.ewidencja.księgowa.przysługujących.należności?
�. .Według.jakich.procedur.następuje.egzekucja.należnych.instytucji.kwot?
�. .Jak.księgować.koszty.egzekucji.należnych.instytucji.kwot?

Dodatkowo PORADNIK zawiera odpowiedzi 
na najczęściej zadawane pytania  

z zakresu działalności domów pomocy społecznej.

Wszystkich naszych Czytelników zachęcamy do prenumeraty!

Szczegóły.na.stronie.internetowej.www.infor.pl/oferta..
lub.pod.numerem.tel..22.761.30.30.
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w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (dz. u. nr 249, poz. 1661). 
Zgodnie z ustaleniami faktury będą przesyłane z adresu: bok@infor.pl w formacie PdF na nasz adres:………………………………………………………………………
Wycofanie akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznej na adres: bok@infor.pl.

 Wyrażam zgodę na zamieszczenie naszych/moich danych osobowych w bazie Grupy INFOR PL i wykorzystywanie ich w celach marketingowych przez INFOR PL S.A. oraz partnerów  
biznesowych (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jednolity tekst: dz.u. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) z możliwością wglądu do swoich danych  
oraz prawem ich aktualizowania.

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Grupy INFOR PL informacji handlowych w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz.u. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

………………………………
podpis i pieczątka zamawiającego

Grupa 
INFOR PL

Prezes Zarządu 
Ryszard Pieńkowski

INFOR PL Spółka Akcyjna

01-042 Warszawa
ul. Okopowa 58/72

www.infor.pl





Zaprenumeruj i zyskuj codziennie

Informacje o ofercIe: www.gazetaprawna.pl/oferta2013 ❘ 22 761 31 27, 801 626 666

 rzetelne informacje  
o zmianach w prawie i podatkach

  interpretacje przepisów

  fachowe porady ekspertów

  prezentacje trendów w biznesie

  kompleksowe analizy

Szukasz informacji prawno-gospodarczych?
Sięgnij po Dziennik Gazetę Prawną

  specjalistyczne dodatki niedostępne 
w kioskach: Księgowość i Podatki, Rachunkowość 

i Audyt, Firma i Prawo, Samorząd i Administracja, 
Prawnik, Kadry i Płace, Ubezpieczenia i Świadczenia

  co piątek: magazynowe wydanie  
Dziennika Gazety Prawnej, Gazeta Prawna 

oraz ciekawe dodatki: Prawo na co dzień, 
Kultura i Program TV


