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 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej  
(j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego  
(j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów 
pomocy społecznej DZ. U. z 2012 r. poz. 964) 
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Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy 
kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie 
odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu; 

 

Do zadań własnych gminy należy prowadzenie i zapewnienie 
miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o 
zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób 
wymagających opieki;  
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Do zadań własnych powiatu należy 
prowadzenie i rozwój infrastruktury domów 
pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym 
oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. 
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 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. 
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 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. 
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Potrzeby bytowe: 

 zapewnienie odpowiedniego miejsca 
zamieszkania i brak barier 
architektonicznych; 

 wyżywienie i organizacja posiłków; 

 zapewnienie odzieży i obuwia; 

 utrzymanie czystości. 
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Usługi opiekuńcze: 
 udzielanie pomocy w podstawowych 

czynnościach życiowych; 
 pielęgnacja; 
 niezbędna pomoc w załatwianiu spraw 

osobistych; 
 zapewnienie środków czystości i 

higienicznych oraz pomoc w utrzymaniu 
higieny osobistej; 

 organizacja i działalność zespołów 
terapeutyczno - opiekuńczych.  
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Usługi wspomagające: 
 świadczenie pracy socjalnej; 
 możliwość udziału w terapii zajęciowej;  
 możliwość korzystania mieszkańców z biblioteki lub punktu 

bibliotecznego codziennej prasy oraz przepisów prawnych 
dot. domów pomocy społecznej; 

 umożliwienie zaspokojenia potrzeb kulturalnych; 
 zapewnienie regularnego kontaktu z Dyrektorem Domu, 

sprawność załatwiania skarg i wniosków, zapewnienie 
warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu; 

 zaspokojenie potrzeb religijnych oraz sprawienie pogrzebu 
zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca; 

 zapewnienie kontaktu z psychologiem; 
 zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków 

pieniężnych i przedmiotów wartościowych. 
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Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych  
i wspomagających jest: 

 Zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 
dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu; 

 Zapewnienie mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem, a 
w przypadku mieszkańców domu przebywających w domach 
dla osób przewlekle psychicznie chorych, również z 
psychiatrą; 

 Posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu 
terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym 
wymiarze czasu pracy od 0,4 do 0,6 na jednego mieszkańca 
domu, w zależności od typu domu; 
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Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, 

dla kogo są przeznaczone, dzielą się na 

następujące typy domów, dla: 

 osób w podeszłym wieku; 

 osób przewlekle somatycznie chorych; 

 osób przewlekle psychicznie chorych; 

 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; 

 osób niepełnosprawnych fizycznie; 

 osób uzależnionych od alkoholu. 
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Dom pomocy społecznej może być prowadzony w jednym 
budynku łącznie dla: 

 osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie 
chorych; 

 osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób 
niepełnosprawnych fizycznie; 

 osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych 
fizycznie; 

 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; 

 Dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; 

Typy domów pomocy społecznej mogą być łączone w inny 
sposób, pod warunkiem usytuowania każdego z nich w 
odrębnym budynku.    
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Domy pomocy społecznej mogą prowadzić, po 

uzyskaniu zezwolenia wojewody: 

 jednostki samorządu terytorialnego; 

 Kościół Katolicki, inne Kościoły, związki 

wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje 

i stowarzyszenia; 

 inne osoby prawne; 

 osoby fizyczne. 
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 Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do 
wysokości średniego miesięcznego kosztu 
utrzymania mieszkańca. 

 Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca jest 
ogłoszonego do 31 marca każdego roku. 
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Domy pomocy   społecznej  
       w województwie      
   zachodniopomorskim 



16 

34 
•Ogółem, w tym: 

24  
•Domy prowadzone przez samorządy 

8 

•Domy prowadzone przez podmioty niepubliczne na podstawie umowy 

z organami administracji samorządowej 

1 

•Dom prowadzony  przez stowarzyszenie w ramach działalności 

statutowej stowarzyszenia 

1 
•Dom prowadzony przez Kościół Katolicki 

 
Liczba DPS według stanu na dzień  

30 września 2015 r. 
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Liczba miejsc w DPS według stanu na dzień  
30 września 2015 r. 

Ogółem – 3.989 miejsc, 

w tym: 

Dom stowarzyszenia 

– 35 miejsc 

Dom prowadzony 

przez Kościół 

Katolicki 

100 miejsc 

Domy podmiotów 

niepublicznych – 

725 miejsca 

Domy 

samorządów – 

3.129 miejsc 

17 



18 

Ogółem 

zwiększenie 

miejsc  

w latach  

2012 - 2015  

220 

zwiększenie 

miejsc   

w 2013 r. 

26 

zwiększenie 

miejsc 

w  2014 r.  

106 

 

zwiększenie 

miejsc  

w 2015 r. 

88 

 

 

Zwiększenia liczby miejsc  w DPS  
w latach 2012 - 2015   
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Źródła zwiększenia liczby miejsc w DPS  
w 2013 - 2015 r. 

Z adaptacji i 

remontów w 

DPS – 32 

miejsca 

Nowopowstałe 

DPS -188 

miejsc 

220 miejsc 
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Dla osób w 

podeszłym wieku 

Dla osób przewlekle 

somatycznie chorych 

Dla osób przewlekle 

psychicznie chorych 

• 1 

• 12 

• 5 

 

Liczba DPS w podziale na typy według stanu 
na 2015 r. 
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Dla osób dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie 

Dla osób w podeszłym wieku i 

przewlekle somatycznie chorych 

Dla dzieci i młodzieży oraz 

dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie 

Dla osób dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie 

oraz osób przewlekle psychicznie 

chorych   

• 4 

• 6  

 

• 3 
 

• 3 

 

Liczba DPS w podziale na typy według stanu 
 na 2015 r. 
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Liczba miejsc w DPS w podziale na typy domów 

według stanu na dzień 30 września 2015 r. 

Dla osób w 

podeszłym wieku 60 

Dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych 

niepełnosprawnych 

intelektualnie 

477 

Dla dorosłych 

niepełnosprawnych 

intelektualnie 
624 
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Liczba miejsc w DPS w podziale na typy domów 
według stanu na dzień 30 września 2015 r. 

Dla osób przewlekle 

psychicznie chorych 849 

Dla osób w 

podeszłym wieku i 

przewlekle 

somatycznie chorych 

955 

Dla osób przewlekle 

somatycznie chorych 1.024 
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Liczba mieszkańców DPS w latach 2012 - 2015 r. 
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Liczba mieszkańców nieopuszczających łóżek 
według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. 

Ogółem – 3.786 

w tym: 

647 osób (17%) 

nieopuszczających 

łóżek 
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Struktura wiekowa mieszkańców DPS według 
stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.  

Ogółem 

– 

3.786, 

w tym: 

Do 18 lat – 23 osoby 

Od 19 do 40 lat – 507 osób 

Od 41 do 60 lat – 1099 osób 
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Struktura wiekowa mieszkańców DPS według 

stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. 

Ogółem 

– 

3.786, 

w tym: 

Od 61 do 74 lat – 962 osób 

Powyżej 74 lat – 1.195 osób 
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Liczba zatrudnionych w DPS według stanu na 
dzień 31 grudnia 2014 r. 

Umowa o 

pracę – 

2.447 osób 

Wg innych 

form – 91 

osób 

Ogółem 

– 2.538, 

w tym: 
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Liczba zatrudnionych w DPS według działów – 
stan na dzień  

31 grudnia 2014 r. 

Ogółem 

– 2.538 
Kierujący DPS - 

35 

Opiekuni, 

terapeuci - 

1823 

Działalność 

rehabilitacyjno-

medyczna - 

108 

Administracja 
- 172 

Dział 
gospodarczy i 
obsługi - 400 
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Liczba osób umieszczonych w DPS w 2014r. 

Przewlekle 

somatycznie 

chorzy - 330 

Osoby w 

podeszłym 

wieku - 111 

Ogółem – 

477 osób, w 

tym: 

Przewlekle 

psychicznie 

chorzy - 36 

Osoby umieszczane 
najczęściej w DPS: 

30 
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Liczba osób oczekujących na umieszczenie w DPS 
według stanu na dzień 30 września 2015 r. 

Ogółem – 

666 osób 

W Szczecinie – 

411 osób 

Pozostałe 

powiaty 

województwa – 

255 osoby 
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Liczba osób oczekujących na umieszczenie w DPS 

według stanu na dzień 30 września 2015 r. 

Przewlekle somatycznie chorzy - 

458 

Przewlekle psychicznie chorzy - 

170 

Dorośli niepełnosprawni 

intelektualnie - 24 

 

Osoby w podeszłym wieku - 13 

 

Dzieci i młodzież niepełnosprawni 

intelektualnie - 1 

Ogółem – 666 osób, w tym: 
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Liczba osób oczekujących na umieszczenie w DPS 

Mimo bezsprzecznie wysokiej liczby osób oczekujących na 
umieszczenie w DPS, zdarzają się przypadki, że wśród tych 
osób znajdują się osoby nie wymagające całodobowej opieki 
i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, 
które chcą niejako zarezerwować sobie miejsce na liście 

oczekujących w przypadku znalezienia się w sytuacji 
życiowej kwalifikującej je do pobytu w DPS. Konieczna jest 

więc systematyczna weryfikacja listy oczekujących. 
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Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub  
w podeszłym wieku według stanu na dzień  

30 września 2015 r. 

W województwie zachodniopomorskim działa  
17 placówek zapewniających całodobową opiekę 

osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 
osobom w podeszłym wieku  prowadzonych  

w ramach działalności gospodarczej. Działają na 
podstawie zezwolenia Wojewody 

Zachodniopomorskiego wydanego na czas 
nieokreślony i są wpisane do rejestru wojewody. 
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Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub  
w podeszłym wieku według stanu na dzień  

30 września 2015 r. 

17 

placówek 
641 miejsc 
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Wpisy placówek do rejestru Wojewody 
Zachodniopomorskiego w latach 2005-2015 

2005 r. – 1 

placówka  

24 miejsca 

2009 r. – 1 

placówka  

30 miejsc 

2012 r. - 1 

placówka  

18 miejsc 

2013 r. – 1 

placówka  

99 miejsc 

2014 r. – 4 

placówki  

156 miejsc 

2015  

- 4 placówki  

154 miejsca 

2010 r. – 1 
placówka  
18 miejsc 

2011 r. – 4 
placówki  

142 miejsca 
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Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 

 w podeszłym wieku według stanu na dzień  
30 września 2015 r. 

Niekorzystnym „efektem ubocznym” wzmożonego 
zainteresowania prowadzeniem placówek 

zapewniających całodobową opiekę jest pojawianie 
się placówek, które prowadzone są bez  

zezwolenia Wojewody Zachodniopomorskiego.  
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Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 

 w podeszłym wieku według stanu na dzień  
30 września 2015 r. 

W związku z występowaniem placówek 
działających bez zezwolenia wojewody 

koniecznym jest podjęcie odpowiednich czynności 
przez inspektorów ZUW, co skutkuje nałożeniem 

przez wojewodę na podmiot prowadzący placówkę 
kary finansowej zgodnie z art. 130 ustawy  

o pomocy społecznej. Niekorzystnym efektem 
postępowania egzekucyjnego jest jego niska 
skuteczność, co utrudnia walkę z nielegalną 

placówką.     
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Sprawowanie nadzoru nad działalnością domów 
pomocy społecznej i placówkami całodobowej 

opieki  

Do zadań wojewody należy nadzór nad realizacją zadań 
samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym 
nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej – domami pomocy społecznej oraz nadzór w 
zakresie standardów usług socjalno - bytowych i 
przestrzegania praw osób przebywających w placówkach 
całodobowej opieki prowadzonych na podstawie przepisów o 
działalności gospodarczej. 
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Sprawowanie nadzoru nad działalnością domów 
pomocy społecznej i placówkami całodobowej 

opieki  

Ponadto przestrzeganie praw człowieka w domach pomocy 

społecznej badane jest przez Krajowy Mechanizm Prewencji, 

działający przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.   

W 2015 r. na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich 

przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji 

przeprowadzili wizytacje w czterech domach pomocy 

społecznej na terenie województwa zachodniopomorskiego. 
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Sprawowanie nadzoru nad działalnością domów 
pomocy społecznej i placówkami całodobowej 

opieki  

Obszar kontroli prowadzonych przez Krajowy Mechanizm Prewencji 

obejmuje zakres i poziom usług świadczonych przez domy pomocy 

społecznej, tak aby uwzględniał w szczególności wolność, intymność, 

godność i poczucie bezpieczeństwa, w tym: 

•  warunki bytowe, 

•  legalność pobytu mieszkańców (postanowienia sądów),  

•  stosowanie przymusu bezpośredniego,  

•  podmiotowe traktowanie mieszkańców, zakazu stosowania kar,    

•  prawo kontaktowania się mieszkańców ze światem zewnętrznym, 

• prawo do opieki zdrowotnej, usług opiekuńczych i terapeutycznych, 

między innymi zapewnienia mieszkańcom opieki psychologicznej i 

psychiatrycznej, 

• umożliwienie dostępu do informacji o instytucjach, do których 

mieszkańcy mogliby się zwrócić w przypadku naruszenia ich praw.     
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Sprawowanie nadzoru nad działalnością domów 
pomocy społecznej i placówkami całodobowej 

opieki  

Wojewoda i organy wizytujące czuwają nad prawidłowym 

funkcjonowaniem domów pomocy społecznej oraz placówek 

całodobowej opieki w szczególności nad zapewnieniem 

wysokiego poziomu usług osobom w nich przebywającym.    
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ    
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