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Nazwa procedury: 
SKIEROWANIE I UMIESZCZENIE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

USTALANIE ODPŁATNOŚCI I POKRYWANIE KOSZTÓW POBYTU W DOMU 
POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 
1508),  

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego             
(t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096), 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie 
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z 
pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1358). 

 

Wymagane dokumenty: 

 
Wniosek o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej. 
 

Do wniosku, w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej 
osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie należy przedstawić odpowiednio 
następujące dokumenty:  
1) dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość;  
2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczkę zdrowia dziecka;  
3) dokumenty określające status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;  
4) decyzję właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia 
przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, 
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty 
strukturalnej oraz renty socjalnej;  
5) orzeczenie komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 
września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności 
do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;  
6) orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;  
7) zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, 
zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od 
osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na 
ubezpieczenie chorobowe;  
8) zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na 
podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie 
członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług 
rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od 
osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na 
ubezpieczenie chorobowe;  
9) zaświadczenie albo oświadczenie o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które 
były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;  
10) dowód otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 
przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty 
socjalnej;  
11) zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa 
rolnego w hektarach przeliczeniowych;  
12) zaświadczenie albo oświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole 
ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;  
13) decyzję starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie 



statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, 
wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, 
świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o 
pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;  
14) decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;  
15) zaświadczenie albo oświadczenie o zobowiązaniu do opłacania składki na 
ubezpieczenie społeczne rolników;  
16) dowód opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;  
17) dowód opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące 
pozarolniczą działalność gospodarczą;  
18) zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na 
ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;  
19) zaświadczenie, o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w 
przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w 
przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydane przez naczelnika 
właściwego urzędu skarbowego, zawierające informację o wysokości:  
- przychodu;  
- kosztów uzyskania przychodu;  
- różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;  
- dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza  
- odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;  
- należnego podatku;  
- odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z 
prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej, 
20) zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego 
zawierającego informację o formie opodatkowania w przypadku prowadzenia 
działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;  
21) zaświadczenie albo oświadczenie o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 
11 i 12;  
22) decyzję organów przyznających świadczenia pieniężne;  
23) oświadczenie o stanie majątkowym.  
W przypadku gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, 
wymagają potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wymienionym 
powyżej, można domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu.  
W przypadku kierowania do domu pomocy społecznej są to: 
 

1) Postanowienie Sądu w przypadku osób ubezwłasnowolnionych. 
2) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. 
3) Pisemna zgoda na ponoszenie opłaty za pobyt w domu. 
4) Oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, 

zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, 
oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy 
opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy. 

5) Zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o 
kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych 
i okresu powojennego. 

6) Pisemna zgoda osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na 
potrącanie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu – w przypadku 
wyrażenia takiej zgody. 

7) Orzeczenie sądu o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej. 
 

 
 

Opłaty: 

         Postępowanie nie podlega opłatom  
 

Termin załatwienia: 

 
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach 
do 2 miesięcy.  
 
UWAGA!  
Do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla 
dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów  
opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.  
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę 
postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia 
sprawy. 

 

Sposób załatwienia sprawy; 

Wydanie decyzji administracyjnej 



Miejsce złożenia dokumentów 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach 
 
ul. Sierpowa 38 
43-220 Świerczyniec 
e-mal: kontakt@gops.bojszowy.pl 
tel. 32-89-305 wew. 24  
pokój nr 2 
 
Godziny urzędowania: 
 
Poniedziałek 7.30-17.00 
Wtorek-czwartek 7.30-15.30 
Piątek: 7.30 – 14.00  
 

Tryb odwoławczy 

 
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bojszowach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  
 

Dodatkowe informacje: 

 
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, przysługuje 
prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.  
Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego 
jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy 
wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na 
umieszczenie w domu pomocy społecznej.  
W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy 
społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby 
kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę, kieruje się na jej wniosek do domu pomocy 
społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby 
kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 
3 miesiące.  
 
Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest do zakładu 
opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej.  
 
W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel 
ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po 
umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy 
społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba 
taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna - prokuratora.  
 
 
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające  
i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających 
z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej "mieszkańcami 
domu".  
Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom 
uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.  
Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.  
 
W przypadku domów pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie organów jednostek 
samorządu terytorialnego: 
- decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za 
pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej 
kierowania do domu pomocy społecznej.  
- decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej 
dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.  
W przypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek 
województwa. 
- w razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku 
wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o 
przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.  
 
 
W przypadku regionalnego domu pomocy społecznej finansowanego z dochodów 
własnych samorządu województwa 
- decyzję o skierowaniu wydaje organ gminy, a decyzję o umieszczeniu i opłacie za 
pobyt wydaje marszałek województwa na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 
ustawy o pomocy społecznej, przy czym art. 64 stosuje się odpowiednio.  
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Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca 
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego 
kosztu utrzymania.  
 
 
Opłata za pobyt 
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,  

2)   małżonek, zstępni przed wstępnymi,  
3)   gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej  

- 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 domu pomocy społecznej wnoszą:  

1)  mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku 
osób małoletnich przedstawiciel 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:  

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% 
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu 
pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,  

b) w przypadku 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 domu pomocy społecznej - w 
wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy 
społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.  

 
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić inne osoby niewymienione 
powyżej.  
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