
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 lutego 2017 r.

Poz. 224

ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA RODZINy, PRACy I POLITyKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 24 stycznia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej

Na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 1583, 1948 
i 2174 oraz z 2017 r. poz. 38 i 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy spo-
łecznej (Dz. U. poz. 964) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Indywidualny plan wsparcia powinien być przygotowany w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca 
do domu, a w przypadku domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu termin ten nie może być dłuż-
szy niż 2 miesiące.”;

2)  w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W domach dla osób uzależnionych od alkoholu działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia 
mieszkańca domu koordynuje specjalista psychoterapii uzależnień lub instruktor terapii uzależnień lub osoba prze-
szkolona w zakresie oddziaływań terapeutyczno-rehabilitacyjnych wobec osób uzależnionych od alkoholu, która jest 
zobowiązana do współpracy z zespołem terapeutyczno-opiekuńczym.”;

3)  w § 5 dodaje się ust. 5–8 w brzmieniu:

„5. Dom dla osób uzależnionych od alkoholu, poza usługami, o których mowa w ust. 1, zapewnia dostęp do:

1)  indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych ze specjalistą psychoterapii uzależnień lub instruktorem 
terapii uzależnień lub osobą przeszkoloną w zakresie oddziaływań terapeutyczno-rehabilitacyjnych wobec osób 
uzależnionych od alkoholu;

2)  treningu funkcji poznawczych, w tym treningu pamięci;

3)  treningów umiejętności społecznych, służących utrzymywaniu abstynencji lub ograniczaniu spożywania alkoho-
lu;

4)  działań motywujących, mających na celu utrzymywanie abstynencji lub ograniczanie spożywania alkoholu.

6. Dom dla osób uzależnionych od alkoholu umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej 
w zakresie terapii uzależnień.

7. W celu zapewnienia dostępu do usług i świadczeń, o których mowa w ust. 5 i 6, dom dla osób uzależnionych od 
alkoholu współpracuje z gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych i podmiotami wykonujący-
mi działalność w zakresie leczenia i profilaktyki uzależnień.

1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).
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8. W celu podnoszenia kwalifikacji i szkolenia personelu dom może współpracować z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60), prowadzącymi działalność w za-
kresie profilaktyki i terapii uzależnień.”;

4)  w § 6:

a)  w ust. 1:
– w pkt 6 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny,”,
– w pkt 10 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b)  organizację zajęć terapeutycznych, w tym terapii zajęciowej, w pracowniach terapii, a w przypadku osób 
przebywających w domach, o których mowa w art. 56 pkt 3 i 4 ustawy, także umożliwienie korzystania 
z usług w warsztatach terapii zajęciowej,”,

b)  w ust. 2:
– pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) zapewnianie mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem, a w przypadku domów, o których mowa:
a)  w art. 56 pkt 3 i 7 ustawy – również z psychiatrą,
b)  w art. 56 pkt 7 ustawy – również ze specjalistą psychoterapii uzależnień lub instruktorem terapii 

uzależnień albo osobą przeszkoloną w zakresie oddziaływań terapeutyczno-rehabilitacyjnych wo-
bec osób uzależnionych od alkoholu;

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 mieszkań-
cami domu; przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby osób 
zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym;”,

– w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5)  pracownicy domu, o którym mowa w art. 56 pkt 7 ustawy, powinni posiadać przeszkolenie w zakresie 

podstawowej pomocy osobom uzależnionym od alkoholu.”;

5)  w § 8 w ust. 2:
a)  pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub 
jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;”,

b)  w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7)  postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na skierowanie do domu pomocy 

społecznej – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz małoletnich.”;

6)  załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się 
przepisy rozporządzenia zmienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze, 
które wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 24 stycznia 2017 r. (poz. 224)

WZÓR

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

         
   s ycznia 2017  r  (poz  ) 

 
W  

 
WNIOSEK  WYDANIE ZEZWOLEN A 

     
1.  Nazwa podmiotu / imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej, siedziba, adres* 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
2.  Numer w rejestrze przedsiębiorców albo w Krajowym Rejestrze Sądowym albo wskazanie 

dokumentu określającego status prawny podmiotu 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

3.  Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
....................................................................................................................................................... 

4.  Numer identyfikacyjny REGON 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

5.  Numer PESEL (w przypadku osoby fizycznej) 
....................................................................................................................................................... 

6.  Nazwa, adres i typ domu pomocy społecznej 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

7.  Liczba miejsc przeznaczonych dla mieszkańców domu 
............................................................................................................................ 

8.  Struktura zatrudnienia i zakres usług świadczonych przez poszczególne grupy personelu 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  

 
      ......................................................                              ……………………………………….. 
                         (miejscowość, data)                                                             (podpis osoby składającej wniosek) 

 
Załączniki: 

 
1)  ............................................................…… 4)  .......................................................................... 
 
2)  ............................................................…… 5)  .......................................................................... 
 
3)  ............................................................…… 6)  .......................................................................... 

 
________________________ 
*   Niepotrzebne skreślić. 




