
 

Kierowanie, umieszczanie i ustalanie odpłatności za pobyt w domu 

pomocy społecznej. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

1. Wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź prawomocne 

    postanowienie Sądu. 

2. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu. 

3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy 

    społecznej. 

4. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy (w tym: odcinek renty lub 

    emerytury, zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach, decyzja przyznająca świadczenie 

    z ZUS, KRUS lub innego organu emerytalno-rentowego). 

5. Pisemna zgoda na ponoszenie odpłatności w wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się 

    o skierowanie do domu pomocy społecznej. 

6. Inne dokumenty wymagane do załatwienia sprawy (np. zaświadczenie potwierdzające 

    uprawnienia kombatanckie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku 

    o kombatantach oraz niektórych osobach będącymi ofiarami represji wojennych i okresu 

    powojennego). 

Załączniki do karty usługi: 

DSN-02-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy). 

DSN-02-02 Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu 

pomocy społecznej. 

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 

Istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną za pomocą: Elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej e-puap. 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie ul. O. D. Tynieckiego 20; godziny przyjęć 8.00 – 

15.00 

KONTAKT: 

94 314 67-76 

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Decyzja administracyjna. Wydanie decyzji następuje bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 

miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy 

licząc od dnia wszczęcia postępowania. 

 

OPŁATY: 

Brak opłat za rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji. 

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu 

utrzymania. 
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Zasady odpłatności zostały określone w art. 60-64 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej. 

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wynoszą: 

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: 

1) 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 (tj. 2.103,00 zł), 

2) 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 (tj. 1.584,00 zł). 

3. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy              

między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonym przez 

osoby, o których mowa w pkt 1 i 2. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY: 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za 

pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie. 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, 

3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie rodzinnego 

    wywiadu środowiskowego, 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów 

    dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów 

    pomocy społecznej. 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej 

opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, z ograniczoną możliwością samodzielnego 

funkcjonowania w codziennym życiu, której nie można zapewnić usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania. 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. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie wydaje decyzje kierujące do domu pomocy 

społecznej, decyzje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej, decyzje ustalające opłatę za pobyt 

w domu pomocy społecznej oraz odmawiające skierowania do domu pomocy społecznej. 

 W przypadku braku wolnych miejsc w domu pomocy społecznej, powiadamia się osobę skierowaną 

o wpisaniu jej na listę osób oczekujących oraz informuje o przewidywanym terminie oczekiwania na 

umieszczenie w domu pomocy społecznej. 



Pierwszeństwo do uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej mają: 

 

 Kombatant lub osoba posiadająca uprawnienia równorzędne z działalnością kombatancką, 

 Członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP, 

 Ofiara represji wojennych i okresu powojennego, 

 Działacze opozycji antykomunistycznej, 

 Osoby represjonowane z powodów politycznych. 

 

ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Zgodnie z Art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 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, 

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.” 

 

Zgodnie z Art. 61 ust. 2 pkt 2 wyżej cytowanej ustawy: „Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej 

wnoszą: małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z zawartą umową w trybie art. 103 ust. 2 

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. (...) 

2d. W przypadku odmowy przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zawarcia umowy, o której 

mowa w art. 103 ust. 2, wysokość ich opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej 

ustala w drodze decyzji organ gminy właściwej zgodnie z art. 59 ust. 1, z uwzględnieniem ograniczeń, 

o których mowa w ust. 2 pkt 2 i art. 103 ust. 2. 

2e. W przypadku odmowy przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zawarcia umowy, o której 

mowa w art. 103 ust. 2, oraz niewyrażenia zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego, wysokość ich opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej ustala, 

w drodze decyzji, organ gminy właściwej zgodnie z art. 59 ust. 1, w wysokości różnicy między średnim 

kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną przez mieszkańca domu i 

opłatami wnoszonymi przez inne osoby obowiązane, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

2f. Wysokość opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej, o której mowa w ust.2e, 

ustala się proporcjonalnie do liczby osób obowiązanych do jej wnoszenia. 

3. W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a, z 

obowiązku opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej, ustalonego w decyzji lub 

umowie, o której mowa w art. 103 ust. 2, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została 

skierowana do domu pomocy społecznej. Wydatki gminy podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji.” 



 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, kryterium 

dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł (701,00 zł x 300% = 2.103,00 zł), zaś 

dla osoby w rodzinie wynosi 528,00 zł (528,00 zł x 300% = 1.584,00 zł). 

Zgodnie z art. 64 ustawy o pomocy społecznej: „Osoby wnoszące opłatę lub obowiązane do 

wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej można zwolnić z tej opłaty 

częściowo lub całkowicie, na ich wniosek, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu 

środowiskowego, w szczególności jeżeli: 

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 żywiołowej 

lub innych zdarzeń losowych; 

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

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

5. osoba obowiązana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym 

domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu 

władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu; 

6.osoba obowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty 

na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu.” 

 

Zgodnie z art. 64a ww. ustawy: „Osobę obowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu 

w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty, na jej wniosek, pod warunkiem, że 

przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą 

i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona albo prawomocne orzeczenie sądu 

o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej 

do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica. Zwolnienia te obejmują zstępnych 

osoby zwolnionej z opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej.” 

 

Opracował:  

Sprawdził: Beata Porębska  13..12.2021 r. 

 

 

 


