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 Rozdział 2. Domy pomocy społecznej  
 

Art. 54. 1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 
niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym Ŝyciu, której nie moŜna zapewnić niezbędnej 
pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy 
społecznej.  
2. Osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, 
zlokalizowanego jak najbliŜej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, z zastrzeŜeniem ust. 2a, chyba 
Ŝe okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela 
ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.  
2a. W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej 
danego typu zlokalizowanym najbliŜej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 
miesiące, osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego 
samego typu zlokalizowanego jak najbliŜej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym 
przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niŜ 3 miesiące.  
3. Osoba wymagająca wzmoŜonej opieki medycznej kierowana jest przez starostę do zakładu 
opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej.  
4. W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie 
wyraŜają 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 jeŜeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna - 
prokuratora.  
 

Art. 55. 1. 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".  
2. 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.  
3. Dom pomocy społecznej moŜe równieŜ świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.  
 

Art. 56. Domy pomocy społecznej, w zaleŜności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na 
następujące typy domów, dla:  

 1)  osób w podeszłym wieku;  
 2)  osób przewlekle somatycznie chorych;  
 3)  osób przewlekle psychicznie chorych;  
 4)  dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;  
 5)  dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych intelektualnie;  
 6)  osób niepełnosprawnych fizycznie.  
 



Art. 56a. 1. Dom pomocy społecznej moŜe być prowadzony w jednym budynku łącznie dla:  
  1)  osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych;  
  2)  osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie;  
  3)  osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie;  
  4)  osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych 

intelektualnie.  
2. Typy domów pomocy społecznej mogą być łączone w inny sposób niŜ określony w ust. 1, pod 
warunkiem usytuowania kaŜdego z nich w odrębnym budynku.  
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, dom pomocy społecznej świadczy usługi na poziomie 
obowiązującego standardu odpowiednio dla kaŜdego typu domu.  
 

Art. 57. 1. Domy pomocy społecznej mogą prowadzić, po uzyskaniu zezwolenia wojewody:  
 1)  jednostki samorządu terytorialnego;  
 2)  Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i 

stowarzyszenia;  
 3)  inne osoby prawne;  
 4)  osoby fizyczne.  

2. Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej wydaje wojewoda właściwy ze względu na 
połoŜenie domu.  
3. Wojewoda wydaje zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej, jeŜeli podmiot o nie 
występujący:  

  1)  spełnia warunki określone w niniejszej ustawie;  
  2)  spełnia standardy, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2;  
  3)  złoŜy wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.  

3a. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej zawiera:  
  1)  nazwę podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej takŜe dane osobowe 

(imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, o ile osoba taki posiada);  
  2)  numer w rejestrze przedsiębiorców albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej albo wskazanie dokumentu określającego status prawny podmiotu;  
  3)  numer identyfikacji podatkowej (NIP);  
  4)  numer identyfikacyjny REGON;  
  5)  nazwę, adres i typ domu pomocy społecznej;  
  6)  liczbę miejsc przeznaczonych dla mieszkańców domu;  
  7)  strukturę zatrudnienia i zakres świadczonych usług przez poszczególne grupy personelu.  

3b. Do wniosku o zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej naleŜy dołączyć:  
  1)  kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której jest 

usytuowany dom;  
  2)  dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami;  
  3)  regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt;  
  4)  w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4:  

  a)  dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, w przypadku gdy nie podlega 
wpisowi do rejestru przedsiębiorców lub zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej,  

  b)  informację o sposobie finansowania domu,  

  c)  zaświadczenie, Ŝe osoba, która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na 
stan zdrowia do kierowania domem,  

  d)  zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu 
skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz  

  e)  zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione 
umyślnie osoby, która będzie kierowała domem.  

3c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3b pkt 4 lit. d i e, składa się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złoŜenie fałszywego 
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań.  
4. Zezwolenie wydaje się po przeprowadzeniu wizytacji obiektu, w którym usytuowany jest dom 
pomocy społecznej.  
5. Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej wydaje się na czas nieokreślony.  
6. Wojewoda prowadzi rejestr domów pomocy społecznej. Wojewoda corocznie, do dnia 30 czerwca, 
ogłasza rejestr domów pomocy społecznej w wojewódzkim dzienniku urzędowym.  



7. Bez zgody wojewody właściwe organy samorządu województwa, powiatu i miasta na prawach 
powiatu nie mogą zmienić przeznaczenia oraz typu domu pomocy społecznej i ośrodka wsparcia.  
8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:  

  1)  sposób funkcjonowania określonych typów domów pomocy społecznej i obowiązujący 
standard podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej,  

  2)  wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej,  
  3)  tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy 

społecznej  
- uwzględniając indywidualne potrzeby i moŜliwości psychofizyczne mieszkańców domów oraz osób 
kierowanych do domów pomocy społecznej.  
 

Art. 57a. 1. JeŜeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej:  
  1)  przestał spełniać warunki określone w niniejszej ustawie,  
  2)  przestał spełniać standardy, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2,  
  3)  nie przedstawi na Ŝądanie wojewody w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów, 

oświadczeń lub informacji, o których mowa w art. 57 ust. 3b 
- wojewoda wyznacza dodatkowy termin na spełnienie warunków lub standardów albo na dostarczenie 
wymaganych dokumentów, oświadczeń lub informacji.  
2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, wojewoda cofa zezwolenie na 
prowadzenie domu pomocy społecznej.  
3. W przypadku cofnięcia zezwolenia, wojewoda wykreśla dom z rejestru domów pomocy społecznej.  
 

Art. 58. 1. Wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem 
ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych w całości pokrywa dom pomocy społecznej.  
2. Dom pomocy społecznej umoŜliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń 
zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.  
3. Dom pomocy społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu 
ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia[10] 
.  
4. Dom pomocy społecznej moŜe pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w 
zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w 
Narodowym Funduszu Zdrowia.  
 

Art. 59. 1. 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.  
2. 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, z zastrzeŜeniem 
ust. 5.  
3. W razie niemoŜności 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.  
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do domów pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie organów 
jednostek samorządu terytorialnego.  
5. 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, przy 
czym art. 64 stosuje się odpowiednio.  
 
Art. 60. 1. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego 
kosztu utrzymania.  
2. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:  

 1)  w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym - ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i 
ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niŜ do dnia 31 marca kaŜdego 
roku;  

 2)  w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym - ustala starosta i ogłasza w 
wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niŜ do dnia 31 marca kaŜdego roku;  

 3)  w regionalnym domu pomocy społecznej - ustala marszałek województwa i ogłasza w 
wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niŜ do dnia 31 marca kaŜdego roku.  

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu 
pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało 



opublikowane. Do tego czasu odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala się na 
podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.  
4. W domu pomocy społecznej, który rozpoczął działalność, średni miesięczny koszt utrzymania 
mieszkańca ustala się w wysokości średniej wojewódzkiej kwoty średniego kosztu utrzymania w 
domach pomocy społecznej danego typu.  
5. W celu ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej, który nie 
był prowadzony przez cały rok kalendarzowy, kwotę kosztów działalności domu wynikającą z 
utrzymania mieszkańców z roku poprzedniego dzieli się przez liczbę miesięcy w roku przypadających 
po miesiącu wydania zezwolenia na prowadzenie domu.  
 

Art. 61.  [Opłata za pobyt]  
1. 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)  małŜonek, 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, jeŜeli 
mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.  
2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:  

 1)  mieszkaniec domu, nie więcej jednak niŜ 70% swojego dochodu, a w przypadku osób 
małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niŜ 70% tego dochodu;  

 2) małŜonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:  
  a)  w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeŜeli dochód jest wyŜszy niŜ 300% 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu 
pozostająca po wniesieniu opłaty nie moŜe być niŜsza niŜ 300% tego kryterium,  

  b)  w przypadku osoby w rodzinie, jeŜeli posiadany dochód na osobę jest wyŜszy niŜ 
300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym Ŝe kwota dochodu 
pozostająca po wniesieniu opłaty nie moŜe być niŜsza niŜ 300% kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie;  

3)  gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości róŜnicy 
między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi 
przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.  

2a. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w ust. 2.  
2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, gmina wnosi opłatę w wysokości róŜnicy między średnim 
kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a.  
2c. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, art. 103 ust. 2 stosuje się odpowiednio.  
3. W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 2a, z obowiązku opłaty 
za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została 
skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych 
na ten cel wydatków.  
4. Dochód mieszkańca domu podejmującego pracę ze wskazań terapeutyczno-rehabilitacyjnych lub 
uczestniczącego w warsztatach terapii 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 tytułu uczestnictwa w tych warsztatach.  
 

Art. 62. 1. Mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego 
zgodą opłata moŜe być potrącana:  

 1)  z emerytury lub renty mieszkańca domu - przez właściwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie 
z odrębnymi przepisami;  

 2)  z zasiłku stałego mieszkańca domu - przez ośrodek pomocy społecznej dokonujący wypłaty 
świadczenia; opłatę za pobyt ośrodek pomocy społecznej przekazuje na rachunek bankowy 
domu pomocy społecznej.  

2. Osoby, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 i ust. 2a, wnoszą opłatę ustaloną zgodnie z art. 61 ust. 
2 pkt 2 i ust. 2c do kasy lub na rachunek bankowy gminy, z której mieszkaniec domu został 
skierowany; opłatę tę gmina wraz z opłatą, o której mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3, przekazuje na 
rachunek bankowy właściwego domu pomocy społecznej.  
3. Opłaty, o których mowa w ust. 2, przeznacza się na utrzymanie domu pomocy społecznej.  
 

Art. 63. 1. Mieszkaniec domu, a takŜe inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu 
pomocy społecznej, jeŜeli mieszkaniec domu przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres 
nieobecności mieszkańca domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.  



2. Za małoletniego mieszkańca domu nie wnosi się opłaty z jego dochodu i dochodu osób 
obowiązanych do wnoszenia opłaty w okresie jego nieobecności nieprzekraczającej 70 dni w roku 
kalendarzowym, jeŜeli w tym czasie przebywa w domu rodzinnym.  
 

Art. 64. Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej moŜna zwolnić, na ich wniosek, 
częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeŜeli:  

 1)  wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku 
wsparcia lub innej placówce;  

 2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, 
niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski 
Ŝywiołowej lub innych zdarzeń losowych;  

 3)  małŜonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;  
 4)  osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąŜy lub samotnie wychowuje dziecko.  

 
Art. 65. 1. Do domów pomocy społecznej prowadzonych przez podmioty niepubliczne, o których 
mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4, jeŜeli nie są one prowadzone na zlecenie organu jednostki samorządu 
terytorialnego, nie stosuje się art. 59-64.  
2. W przypadku braku miejsc w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym lub powiatowym gmina 
moŜe kierować osoby tego wymagające do domu pomocy społecznej, który nie jest prowadzony na 
zlecenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub starosty. W takim przypadku stosuje się 
odpowiednio art. 61-64, z tym Ŝe wysokość opłaty za pobyt w takim domu określa umowa zawarta 
przez gminę z podmiotem prowadzącym dom.  
 

Art. 66. Rada gminy moŜe określić, w drodze uchwały, dla osób, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 
i 2 oraz ust. 2a, korzystniejsze warunki ustalania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej o zasięgu 
gminnym, częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, zwrotu naleŜności za okres 
nieobecności osoby w domu.  
 

(…) 
 


