
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 

Sprawę załatwia 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al. 600-lecia 90. 

 

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta) 

1. Pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do 

wglądu. 

3. Kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu). 

4. Oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc. 

5. Oryginały zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia. 

Opłaty 

Postępowanie nie podlega opłatom. 

Forma załatwienia 

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia w formie 

skierowania do domu pomocy społecznej. 

Termin załatwienia 

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku. 

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu 

1. Rodzinny wywiad środowiskowy. 

2. Pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na 

umieszczenie w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku zgody osoby postanowienie 

sądu o umieszczeniu "bez zgody". 

3. Oświadczenie o stanie majątkowym. 

4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 

miesięcy. 

5. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony u osób zobowiązanych do opłaty za 

pobyt w domu pomocy społecznej, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych. 

6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. 



7.Opinia dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do 

Domu Pomocy Społecznej.  

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przysługuje 

prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 

pośrednictwem: 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al. 600-lecia 90. 

 

Podstawa prawna 

1. Art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 54 ust. 1 i 2, art. 55, art. 59 ust. 1-3, art. 61, art. 106 ust. 1 i 4, 

art. 110 ust. 1 oraz ust. 7, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1508), 

2. Art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.), 

3. § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w 

sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U z 2012r. poz. 964). 

Dostępność procedury 

Informacje o sposobie załatwiania sprawy - udzielenia pomocy w formie skierowania do 

domu pomocy społecznej - można otrzymać: 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al. 600-lecia 90. 

 

Informacje dodatkowe dla klienta 

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. 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". 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. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Obowiązani do wnoszenia 

opłaty za pobyt są w kolejności: 

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 zawartą umową w trybie art. 103 ust. 

2 ustawy o pomocy społecznej 

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca 

po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium. 

2) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 

250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po 

wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w 

rodzinie. 

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

różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami 

wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. a i b. 


