
 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 

SKIEROWANIE OSOBY DO DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

  
Sprawa 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. 
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 

społecznego 

 

  
Wymagane 
dokumenty 

-   pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy 
społecznej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby 
zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego oraz dokumenty wskazane 
przez pracownika socjalnego 
-  decyzja o przyznaniu świadczenia emerytalnego, rentowego lub zasiłku stałego  
-  zaświadczenie lekarskie  

 

  
Miejsce złożenia 
dokumentów: 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
ul. Próchnika 34 
97-300 Piotrków Tryb. 
TEL. 44 733-90-03,  

 

  
Opłaty: Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej. 

 

  
Termin i sposób 
załatwienia: 

 

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzenie wywiadu 
środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni od daty 
otrzymania wniosku. 
 W sytuacjach wymagających bezzwłocznego umieszczenia wywiad 
przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji. 
Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub 
rodziny albo w miejscu jej pobytu. 
Do wniosku i wywiadu środowiskowego należy dołączyć: 

1. udokumentowany dochód osoby ubiegającej się o skierowanie do domu 
pomocy społecznej, lub rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty 

2. zgodę osoby ubiegającej się , jej przedstawiciela ustawowego lub 
opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy 
społecznej oraz w przypadku, gdy osoba zobowiązana do ponoszenia 
opłaty nie pokrywa należności w kasie lub na konto domu – zgodę na 
potrącanie opłaty ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez 
właściwy organ emerytalno-rentowy, potrącane przez MOPR z zasiłku 
stałego, 

3. w przypadku osób zobowiązanych do sprawowania opieki – wywiad 



alimentacyjny 
4. umowę, w której Dyrektor MOPR ustala z małżonkiem zstępnymi, 

zstępnymi przed wstępnymi wysokość ponoszonej opłaty za pobyt w 
domu pomocy społecznej osoby umieszczonej 

 

  
Tryb i terminy 
załatwiania 
spraw 

 

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. 

 

  
Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 

ze zm.). 
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie 
domów pomocy społecznej (Dz.U. z dnia 27 sierpnia 2012r., poz.964) 

 

 
  

Tryb 
odwoławczy: 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 14 dni od daty jej 
doręczenia. 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora MOPR. 
 

 

 


