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KOMENTARZE PRAKTYCZNE





Bartłomiej Mazurkiewicz

Rozdział I

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DOMU 
POMOCY SPOŁECZNEJ

Problematyka ponoszenia odpłatności za pobyt pensjonariuszy 
w  domach pomocy społecznej jest tematyką trudną i  złożoną. 
Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie tematyki związanej 
z  ustalaniem i  zasadami ponoszenia odpłatności za pobyt w  do-
mach pomocy społecznej. Wskazane zostaną drogi postępowania 
przy nakładaniu obowiązku ponoszenia odpłatności na miesz-
kańca oraz inne podmioty zobowiązane. Jednocześnie poruszony 
zostanie temat ściągalności należności od członków rodziny.

1. Przepisy obowiązujące

Kwestie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej regulu-
je ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: 
Dz.  U. z 2015 r. poz. 163) – dalej u.p.s. Dodatkowo z punktu widzenia 
tematu istotne jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.  U. 
poz. 964) – dalej r.d.p.s.

Poza powyższymi aktami normatywnymi właściwymi do rozpatrywa-
nia spraw z zakresu domów pomocy społecznej będą również przepisy 
ogólne. Zgodnie z art. 25 u.p.s. w sprawach nieuregulowanych stosuje 
się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego – dalej k.p.a. Ponadto w  wielu 
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przypadkach stosowania przepisów u.p.s. i prowadzenia postępowa-
nia będziemy mieli do czynienia z odesłaniami do systemu całego pra-
wa i regulacji, takich jak m.in. kodeks cywilny.

2. Skierowanie do domu pomocy społecznej

Zgodnie z art. 17 pkt 16 u.p.s. kierowanie do domu pomocy społecznej 
i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu na-
leży do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Prawo 
do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wy-
magającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepeł-
nosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym 
życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług 
opiekuńczych. Osobę taką gmina kieruje do domu pomocy społecznej 
odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamiesz-
kania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują ina-
czej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego 
na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Wyjątkiem od powyż-
szej reguły jest sytuacja, w której przewidywany termin oczekiwania na 
umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym 
najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 mie-
siące. W takiej sytuacji osobę kieruje się na jej wniosek do domu po-
mocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miej-
sca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin 
oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

Jednocześnie ustawodawca przewidział, iż w przypadku gdy osoba bez-
względnie 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 właś-
ciwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego 
lub opiekuna – prokuratora.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustala-
jącą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy 
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właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy spo-
łecznej (art. 59 ust. 1 u.p.s.).

Jednocześnie z punktu widzenia tematu niniejszego opracowania 
istotne wydaje się stwierdzenie, iż przepis art. 54 ust. 1 u.p.s. nie 
uzależnia prawa do umieszczenia w domu pomocy społecznej od po-
siadania rodziny i sytuacji fi nansowej tej rodziny, lecz od faktu, czy 
można osobie wymagającej całodobowej opieki zapewnić niezbędną 
pomoc w codziennej egzystencji w inny sposób niż poprzez pobyt 
w domu pomocy społecznej. Jest zatem oczywiste, iż nie można od-
mówić tej formy wsparcia osobie spełniającej opisane w art. 54 ust. 1 
u.p.s. warunki, mimo iż nie jest ona całkowicie samotna. Zbadanie 
sytuacji rodzinnej osoby, która miałaby skorzystać z prawa skiero-
wania i umieszczenia jej w domu pomocy społecznej, powinno prze-
to polegać na ustaleniu obiektywnych możliwości osób jej bliskich, 
co do ich dyspozycyjności w zakresie świadczenia niezbędnej opieki.

Do domu kieruje się na podstawie:
1)  pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, 

zwanej dalej „osobą ubiegającą się”, złożonego do ośrodka pomocy 
społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub 
pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub 
jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba 
fi zyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzi-
nie lub ośrodek pomocy społecznej;

2)  rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez 
pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego 
ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej 
się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne 
stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych 
w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku, o którym mowa wyżej, dołącza się:
1)  decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz 

pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także 
pisemną zgodę na jej potrącanie wyrażoną przez osobę ubiegającą 
się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie 
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