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Zasady tworzenia domów pomocy społecznej zostały uregulowane w art. 57 ustawy o pomocy 
społecznej, zgodnie z którym domy pomocy społecznej mogą prowadzić jednostki samorządu 
terytorialnego; Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje 
i stowarzyszenia; inne osoby prawne; osoby fizyczne po uzyskaniu zezwolenia wojewody właściwego ze 
względu na położenie domu, po przedstawieniu  wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.  
Zezwolenie wydawane jest po przeprowadzeniu wizytacji obiektu, gdy standardy usług określone  
w rozporządzeniu i  ustawie o pomocy społecznej zostały spełnione.  
 
Nie jest możliwe przeniesienie (cesja) zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej wydanemu 
jednemu podmiotowi na inny podmiot.  
 
Ustawodawca w art. 56 dokonał typizacji domów pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są 
przeznaczone. Typy domów mogą być łączone w sposób określony w art. 56a.  

OGÓLNE ZASADY TWORZENIA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 



WWW.KATOWICE.UW.GOV.PL 

wzór: Bartłomiej Szwedowski 2017 

WYDZIAŁ RODZINY i POLITYKI SPOŁECZNEJ 

OGÓLNE ZASADY TWORZENIA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 

Na terenie województwa śląskiego funkcjonuje 105 domów pomocy społecznej, w tym  
89 ponadgminnych prowadzonych przez powiaty, miasta na prawach powiatu oraz na ich zlecenie przez 
podmioty niepubliczne; 9 gminnych oraz 7 domów prowadzonych przez podmioty niepubliczne bez 
zlecenia jednostki samorządu terytorialnego. 
 
Wykaz domów dostępny jest na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Katowicach – www.katowice.uw.gov.pl – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej – wykazy  
i rejestry – pomoc społeczna – domy pomocy społecznej.   
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Art. 55.  ustawy o pomocy społecznej [Organizacja, świadczenie usług] 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. 

WYDZIAŁ RODZINY i POLITYKI SPOŁECZNEJ 
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Przy tworzeniu wszelkich regulacji dotyczących domów pomocy społecznej należy mieć na uwadze przepisy Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn., zm.), zwłaszcza Rozdział II. dotyczący 
wolności, prawa i obowiązków człowieka i obywatela takich jak: 
- Zasada nienaruszalności i poszanowania godności człowieka, 
- Zasada poszanowania i ochrony wolności człowieka, 
- Równość wobec prawa; zakaz dyskryminacji jednostki, 
- Zasada równouprawnienia płci,  
- Prawo do ochrony życia,  
- Wymóg zgody na eksperyment naukowy, 
- Zakaz stosowania tortur, zakaz poniżającego traktowania, 
- Gwarancja nietykalności i wolności osobistej,  
- Ochrona własności, 
- Zasada ochrony życia prywatnego, 
- Prawo do wychowania dzieci; ograniczenie praw rodzicielskich, 
- Zasada wolności i ochrony tajemnicy komunikowania się, 
- Nienaruszalność mieszkania, 
- Ochrona informacji o sobie, 
- Wolność przemieszczania się, 
- Wolność sumienia i wyznania. 
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PRAWO MIĘDZYNARODOWE 
Akty prawne, których Polska jest stroną, istotne dla domów pomocy społecznej: 
 
1)  Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012r. 
poz. 1169, z późn. zm.), 
2) Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z późn. zm.)  
W Konwencjach zostały wyrażone podstawowe prawa człowieka między innymi: 
- Prawo do życia, 
- Zakaz tortur oraz nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania, 
- Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej, 
- Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, 
- Wolność myśli, sumienia i wyznania, 
- Wolność wyrażania opinii oraz dostęp do informacji, 
- Poszanowanie prywatności, 
- Zakaz dyskryminacji.  
Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
Zestawienie roczne/kwartalne wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dostępny jest na BIP Ministerstwa 
Sprawiedliwości – www.bip.ms.gov.pl. 
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3) Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania albo karania z dnia 10 grudnia 1984 r. (Dz.U. 1989, Nr 63, poz. 378) przyjęta 
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984 r. 
Definicja tortur  
Art. 1 ust. 1. „W rozumieniu niniejszej konwencji określenie "tortury" oznacza każde działanie, którym 
jakiejkolwiek osobie umyślnie zadaje się ostry ból lub cierpienie, fizyczne bądź psychiczne, w celu 
uzyskania od niej lub od osoby trzeciej informacji lub wyznania, w celu ukarania jej za czyn popełniony 
przez nią lub osobę trzecią albo o którego dokonanie jest ona podejrzana, a także w celu zastraszenia 
lub wywarcia nacisku na nią lub trzecią osobę albo w jakimkolwiek innym celu wynikającym z wszelkiej 
formy dyskryminacji, gdy taki ból lub cierpienie powodowane są przez funkcjonariusza państwowego 
lub inną osobę występującą w charakterze urzędowym lub z ich polecenia albo za wyraźną lub 
milczącą zgodą. Określenie to nie obejmuje bólu lub cierpienia wynikających jedynie ze zgodnych z 
prawem sankcji, nieodłącznie związanych z tymi sankcjami lub wywołanych przez nie przypadkowo.” 
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Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) działający przy Rzeczniku Praw Obywatelskich – art. 17 
Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego 
lub poniżającego traktowania albo karania z dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2007, Nr 30, poz. 192).  
 
Zgodnie z art. 19 Protokołu celem wizytacji KMPT m.in. w dps-ach jest sprawdzenie sposobu traktowania osób 
przebywających w domu, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym 
okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem; przedstawianie rekomendacji właściwym 
władzom w celu poprawy traktowania oraz warunków pobytu mieszkańców i zapobiegania torturom oraz 
innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, mając na uwadze odpowiednie 
normy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zgodnie z tym przepisem KMPT ma uprawnienia do 
przedstawiania propozycji i uwag odnośnie do obowiązujących oraz projektowanych przepisów prawnych.  
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Art. 58. ustawy o pomocy społecznej [Koszty całodobowej opieki] 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 umożliwia 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 świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

4. Dom pomocy społecznej może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne  
w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 

 

Dom pomocy społecznej nie jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy  
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190, z późn. zm.), jest jednostką 
organizacyjną pomocy społecznej zgodnie z art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej.  
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W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 

2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zostały określone m.in. warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych; zasady i tryb kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń 

gwarantowanych; zasady powszechnego - obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zatem mieszkańcy 

domów pomocy społecznej korzystają ze świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w tej ustawie i innych 

przepisach w tym zakresie.  

W art. 20 tej ustawy określono zasady kolejności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.  

W art. 41 ustawy określono zasady bezpłatnego przewozu chorego, zgodnie z którym „1. Świadczeniobiorcy, na podstawie 
zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu 
sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, udzielającego 
świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach: 
1)  konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym; 
2)  wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia. 
2. Świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje 
bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego - w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków 
transportu publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie,  
i z powrotem. 
3. W przypadkach niewymienionych w ust. 1 i 2 na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia 
zdrowotnego świadczeniobiorcy przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością.” 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób 

zatrzymanych przez Policję (Dz.U. z 2012 r. poz. 1102) - § 1 ust. 3 pkt 2 w zw. z § 3 ust. 1 zgodnie z którymi 

osobę zatrzymaną, jeżeli jest osobą m.in. z zaburzeniami psychicznymi,  nieletnią po spożyciu alkoholu lub 

innego, podobnie działającego środka poddaje się badaniu lekarskiemu. Przewiezienie osoby zatrzymanej do 

najbliższego podmiotu leczniczego w celu przeprowadzenia badania lekarskiego zapewnia Policja.  

 

Art. 38 ust. 5 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1878) Osoba, o której mowa w ust. 1 (osoba, która wskutek choroby psychicznej lub 

upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma 

możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga 

leczenia szpitalnego, może być za jej zgodą lub zgodą jej przedstawiciela ustawowego przyjęta do domu 

pomocy społecznej), podlega okresowym badaniom stanu zdrowia psychicznego w zakresie uzasadniającym 

jej pobyt w domu pomocy społecznej. Badania przeprowadza się co najmniej raz na 6 miesięcy.” 

Zgłoszone przez Dyrektorów DPS-ów dla osób przewlekle psychicznie chorych uwagi w zakresie stosowania 

art. 38 ust. 5 u.o.o.z.p. zostały przekazane pisemnie do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej 

MRPiPS.  
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Zmiany w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej  
§ 5. ust. 1 pkt. 3 lit. b podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu, w tym w zakresie 
komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, w przypadku osób z problemami w komunikacji 
werbalnej. 
§ 6. ust. 1 pkt 1 lit. d)  liczba miejsc w domu jest nie większa niż 100 (skreślone zostały wyrazy „nowo 
powstającym”).      
§ 6 ust. 1 pkt 1 lit d nie stosuje się do domu pomocy społecznej położonego w budynku albo 
budynkach, w których w dniu 31 grudnia 2013 r. był prowadzony dom pomocy społecznej . Liczba 
miejsc w takim domu pomocy społecznej może być większa niż 100, ale nie większa niż określona  
w zezwoleniu wojewody na prowadzenie domu w dniu 1 lipca 2018 r. - § 2 rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 278).  
Z przepisu wynika brak możliwości zmiany zezwolenia na prowadzenia domu pomocy społecznej poprzez 
zwiększenie liczby miejsc powyżej 100, również w sytuacji zmiany podmiotu prowadzącego dom pomocy 
społecznej zezwolenie nowemu podmiotowi może być wydane wyłącznie do 100 miejsc.  
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Zmiany w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej  
§ 6 ust. 1 pkt 3a)  mieszkaniec domu charakteryzujący się znacznymi zaburzeniami interakcji społecznych  
i komunikacji zamieszkuje w pokoju jednoosobowym, za swoją zgodą, a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych, za zgodą 
opiekuna prawnego, o ile warunki domu na to pozwalają i uzasadnione jest to względami terapeutycznymi. 
 
§ 6. ust. 1 pkt 4 w zakresie warunków sanitarnych: 
 a) liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż sześć osób, a w przypadku toalet przez nie 
więcej niż cztery osoby; jeżeli liczba osób leżących przekracza 50% ogólnej liczby mieszkańców domu, dopuszcza się 
zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25%,  
b) łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  
c) łazienka wyposażona co najmniej w miskę ustępową, umywalkę i prysznic albo toaleta wyposażona co najmniej w miskę 
ustępową i umywalkę oraz łazienka wyposażona co najmniej w prysznic i umywalkę znajdują się w pomieszczeniach 
związanych z pokojami mieszkalnymi,  
d) na każdej kondygnacji domu z pokojami mieszkalnymi znajduje się łazienka przystosowana do kąpieli osób leżących, 
wyposażona w urządzenia ułatwiające wykonywanie czynności związanych z kąpielą;  
§ 6 ust.  1 pkt 4 lit c i d nie stosuje się do domu pomocy społecznej położonego w budynku albo budynkach, w których  
w dniu 1 lipca 2018 r. był prowadzony dom pomocy społecznej - § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 
278).  
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§ 6 ust. 2 pkt 3 posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w przeliczeniu na pełny 
wymiar czasu pracy, w odpowiednim typie domu dla:  
 a)  osób w podeszłym wieku - nie mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca domu,  
 b)  osób przewlekle somatycznie chorych - nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu,  
 c)  osób przewlekle psychicznie chorych - nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu,  
 d)  osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu,  
 e)  dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu,  
 f)  osób niepełnosprawnych fizycznie - nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu,  
 g)  osób uzależnionych od alkoholu - nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu  
- przy czym przy ustalaniu wskaźników zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz 

osoby odbywające służbę zastępczą w domu, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu; przy wyliczaniu 
wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-
opiekuńczym. 
 

§ 6 ust. 2 pkt 4  uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata  
w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a 
 także metod pracy z mieszkańcami, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, o ile występują 
problemy z komunikacją werbalną wśród mieszkańców. 
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STANDARDY W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ  

WYDZIAŁ RODZINY i POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Konieczność stosowania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w 
sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 250). Rozporządzenie dotyczy domów dla osób przewlekle psychicznie 
chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie.  
Zajęcia rehabilitacyjne z niniejszego rozporządzenia nie są tożsame z organizacją zajęć terapeutycznych,  
w tym terapii zajęciowej, w pracowniach terapii, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 10 lit. b  rozporządzenia  
w sprawie domów pomocy społecznej.  



WWW.KATOWICE.UW.GOV.PL 

wzór: Bartłomiej Szwedowski 2017 

INSTRUMENTY PRAWNE WOJEWODY CELEM EGZEKWOWANIA 
STANDARDU W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ 

WYDZIAŁ RODZINY i POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Art. 57a.  ustawy o pomocy społecznej [Cofnięcie zezwolenia; wykreślenie z rejestru] 1. Jeżeli 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 żądanie wojewody w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów, oświadczeń lub informacji,  
o których mowa w art. 57 ust. 3b (kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom; 
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami; regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub 
jego projekt; w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 (tj. niepublicznych):  a)  dokumenty potwierdzające status prawny 
podmiotu, w przypadku gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub do Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej, b)  informację o sposobie finansowania domu, c)  zaświadczenie, że 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). 

- 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. 
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INSTRUMENTY PRAWNE WOJEWODY CELEM EGZEKWOWANIA 
STANDARDU W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ 

WYDZIAŁ RODZINY i POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Art. 129.  ustawy o pomocy społecznej [Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie jednostki] 1. W przypadku 
niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 
128, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych istotnych uchybień lub 
nieprawidłowości w zakresie działań i usług objętych standardami, świadczonych przez jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej albo kontrolowane jednostki, wojewoda może orzec o czasowym lub 
stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki. 

2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynności, o których mowa w art. 126, ujawnione zostały rażące 
zaniedbania lub zaniechania realizacji obowiązków ustawowych, wojewoda może wezwać jednostkę 
samorządu terytorialnego do wyznaczenia wykonawcy zastępczego, w terminie nie dłuższym niż dwa 
miesiące od dnia otrzymania wezwania. 

3. W przypadku niewyznaczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonawcy zastępczego w 
terminie, o którym mowa w ust. 2, wojewoda może wystąpić do sądu administracyjnego ze skargą na 
bezczynność organu jednostki samorządu terytorialnego. 
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INSTRUMENTY PRAWNE WOJEWODY CELEM EGZEKWOWANIA 
STANDARDU W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ 

WYDZIAŁ RODZINY i POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Art. 130.  [Nierealizowanie zaleceń pokontrolnych] 1. Kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych - podlega 
karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6000 zł. 

Art. 131.  [Kary pieniężne] 1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 130, wymierza, w drodze decyzji 
administracyjnej, wojewoda. 
2. Wysokość kary, o której mowa w art. 130 ust. 1, ustala wojewoda, biorąc pod uwagę rozmiar 
prowadzonej działalności, stopień, liczbę i społeczną szkodliwość stwierdzonych uchybień. 
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw 
zabezpieczenia społecznego. 
4. Od nieuiszczonych w terminie kar pieniężnych pobiera się odsetki ustawowe za opóźnienie. 
5. Egzekucja kar pieniężnych wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 4, następuje w trybie przepisów o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
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NADZÓR I KONTROLA 

Nadzór i kontrola zostały uregulowane w art. 126-128 ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzeniu Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 61,  poz. 543, z 
późn. zm.). 
Art. 126 ustawy o pomocy społecznej - uprawnienia zespołu kontrolnego, który ma prawo do: 
1)  żądania informacji, dokumentów i danych, niezbędnych do sprawowania nadzoru i kontroli; 
2)  swobodnego wstępu w ciągu doby do obiektów i pomieszczeń jednostki kontrolowanej; 
3) przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątku kontrolowanej jednostki oraz przebiegu określonych 
czynności objętych obowiązującym standardem; 
4) żądania od pracowników kontrolowanej jednostki udzielenia informacji w formie ustnej i pisemnej w zakresie 
przeprowadzanej kontroli; 
5)  wzywania i przesłuchiwania świadków; 
zwrócenia się o wydanie opinii biegłych i specjalistów z zakresu pomocy społecznej. 

 
Art. 225 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) „…karze podlega, kto 
osobie upoważnionej do przeprowadzania czynności w zakresie nadzoru i kontroli w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej lub w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 
osobom w podeszłym wieku udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowych”. 

 
 

WYDZIAŁ RODZINY i POLITYKI SPOŁECZNEJ 
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NADZÓR I KONTROLA 

WYDZIAŁ RODZINY i POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Rodzaje kontroli oraz godziny ich przeprowadzania § 5 - § 8, § 12 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli  
w pomocy społecznej: 
Kontrola kompleksowa - zakres kontroli kompleksowej obejmuje wszystkie sfery organizacji  
i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie. Kontrole 
kompleksowe przeprowadza się nie rzadziej niż raz na trzy lata według planu kontroli. 
Kontrola problemowa - polega na sprawdzaniu wybranych sfer organizacji  
i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążących się z realizacją zadania określonego w ustawie. 
Kontrola doraźna -  kontrolę doraźną przeprowadza się w celu zbadania prawidłowości organizacji  
i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli w określonym zakresie. Podstawą prowadzenia kontroli doraźnej mogą 
być informacje uzyskane dotyczące nieprawidłowości w organizacji i funkcjonowaniu jednostki podlegającej kontroli. 
Kontrola doraźna może być prowadzona w każdym czasie. 
Kontrola sprawdzająca -   Kontrolę sprawdzającą przeprowadza się w celu zbadania, czy i w jakim zakresie są 
zrealizowane zalecenia pokontrolne.  
Czas przeprowadzenia kontroli -   czynności kontrolne przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w 
jednostce podlegającej kontroli, a w jednostkach całodobowych w godz. od 700 do 1700. W razie potrzeby kontrole 
doraźne mogą być przeprowadzane w innych dniach i godzinach niż wskazane w ust. 1. 
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NADZÓR I KONTROLA 

WYDZIAŁ RODZINY i POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Art. 128 ustawy o pomocy społecznej  [Zalecenia pokontrolne] 1. Wojewoda w wyniku 
przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności, o których mowa w art. 126, może wydać 
jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne. 
2. Jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. 
3. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. 
4. W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej 
albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia wojewody o realizacji 
zaleceń, uwag i wniosków. 
5. W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, jednostka 
organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do 
powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w ust. 1, mając na 
uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń. 
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UWAGI NADZORU 

WYDZIAŁ RODZINY i POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1. Zwracać uwagę, aby regulacje wewnętrzne Domu typu: statut, regulamin organizacyjny, inne 
procedury były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze stanem faktycznym. 
2. Realizować obowiązek ustalania przez pracowników socjalnych zatrudnionych w Domu aktualnej 
sytuacji w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby przed przyjęciem jej do Domu.  
3. Realizować w sposób prawidłowy, z uwzględnieniem określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca 
oraz zakresu usług jakie są wobec niego świadczone, zgodnie z zapisem § 2 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia  
w sprawie domów pomocy społecznej, zadania dotyczące funkcjonowania zespołu terapeutyczno-
opiekuńczego oraz indywidualnych planów wsparcia mieszkańców. Dokonywać oceny indywidualnych 
planów wsparcia mieszkańca zespołowo i systematycznie, z uwzględnieniem celów krótko- 
i długoterminowych, biorąc pod uwagę wszystkie sfery życia, potrzeby i możliwości danego mieszkańca,  
z uwzględnieniem jego czynnego udziału oraz szczególnej roli pracownika pierwszego kontaktu (§ 3 ust. 1 
i 2 ww. rozporządzenia). 
4. Realizować usługi opiekuńcze i wspomagające wobec mieszkańców, którzy wymagają pomocy  
w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji oraz utrzymaniu czystości . 
5. Realizować obowiązek systematycznego utrzymywania czystości w pokojach mieszkańców.  
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UWAGI NADZORU 

WYDZIAŁ RODZINY i POLITYKI SPOŁECZNEJ 

6. Zatrudniać pracowników w Domu zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. 
7. Zwracać uwagą, aby umowy o pracę, zakresy czynności pracowników domu były zgodne z ich 
kwalifikacjami, faktycznie wykonywanymi obowiązkami, wymiarem czasu pracy oraz obowiązującymi  
w tym zakresie przepisami prawa. 
8. Opracować i wdrażać dokumenty związane z pracą personelu Domu typu: grafiki pracy, nadzór nad 
pracą personelu Domu. 
9. Określić w dokumentach organizacyjnych zadania i rolę dla pracownika pierwszego kontaktu.  
10. Zabezpieczać kompleksowo funkcjonowanie mieszkańców w DPS, z uwzględnieniem ich praw,  
w szczególności wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa, adekwatnie do ich stopnia 
fizycznej i psychicznej sprawności zgodnie z art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.  
11. Zaniechać zakupów przez mieszkańców Domu sprzętów/rzeczy, z których korzystają inni mieszkańcy.  
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APEL   

WYDZIAŁ RODZINY i POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 Zwracam się z prośbą o pisemne przekazywanie do Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice) pisemnych informacji  na 
temat nielegalnych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 
chorym lub osobom w podeszłym wieku, w sytuacji pozyskania takiej wiedzy.  
 

Wykaz placówek, posiadających zezwolenie Wojewody Śląskiego  dostępny jest na stronie 
internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – www.katowice.uw.gov.pl – Wydział 
Rodziny i Polityki Społecznej – wykazy i rejestry – pomoc społeczna – placówki zapewniające całodobową 
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. 
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Dziękuję za uwagę 

WYDZIAŁ RODZINY i POLITYKI SPOŁECZNEJ 


